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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ ORSZÁGOS 

SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI 

TELJESÍTMÉNYÉRŐL 
 

A nemzeti könyvtár számára a 2012. év nehéz körülményeket hozott. Az elrendelt létszám-
csökkentés (494 főről 416 főre) és a 20%-os bér- és járulékkeret csökkentés miatt újra kel-
lett szervezni a munkafolyamatokat, a tervezett feladatokat és lehetséges fejlesztéseket. 
Elsődleges célunk az volt, hogy az intézmény magas színvonalú működését a megfogyatko-
zott létszám ellenére is biztosítsuk, felhasználóink kiszolgálására ne legyenek hatással az 
intézmény problémái. 

Ilyen szűkös pénzügyi keretek mellett fejlesztésekre nem is gondolhattunk, hiszen rendelke-
zésre álló kereteinkből elsősorban az intézmény napi működtetését kellett biztosítanunk. 

Így tehát 2012-ben olyan feladatokra helyeztük a hangsúlyt, amelyeket saját erőforrásokkal 
is képesek voltunk megoldani. 

Állandó és folyamatos – törvényben is rögzített – feladatainkat zökkenőmentesen, szaksze-
rűen látták el a kollégák, kiegészítve azokkal az elvárásokkal, amelyeket a jövőben – mun-
kánk színvonalának további növelése céljából - magunkra nézve kötelezőnek tartunk. 

Kiemelt feladatként kezeltük az alábbi munkákat: 

1. A digitális tartalommal összefüggő elektronikus szolgáltatások bevezetésének előké-
szítése, működő szolgáltatások fejlesztése [lásd 2.1]. 

a. Tematikus honlapok fejlesztése, bővítése. 

 2012-ben a tervek szerint elkészült az Örkény-honlap bővítése, a Facebook 
oldalon az Örkény 100 tematikus oldal, valamint az Örkény-honlap mobil 
változata. 

 Elkészült a Jeles napok Drupal-alapú rendszerterve. 

 Határidőre elkészült a Cseh Tamás honlap anyagainak tartalmi feldolgozá-
sa, valamint publikálásra előkészítése; a feltöltés 2013-ban fejeződik be. 

b. Az OSZK Webáruház specifikációját elkészítettük, a megvalósítás feltétele az 
online fizetés lehetőségének bevezetése (jelenleg erre a Magyar Államkincs-
tár nem képes). 

c. Tisztáztuk és elhatároltuk a MEK és az OSZKDK jövőbeli szerepét és szolgálta-
tásait, valamint gyűjtőkörét. 

d. E-könyvek lehetséges szolgáltatásával kapcsolatos tárgyalásokat kezdemé-
nyeztünk a kiadókkal, könyvtárakkal, rendezvényt szerveztünk az Egyesülés az 
e-könyvekért szervezettel közösen, hogy lehetőséget teremtsünk az e-
könyvek szolgáltatási modelljének kialakításáról szóló kiadói és a könyvtári ál-
láspont megismerésére. 
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e. Magyar Digitális Képkönyvtár rekordjainak konverziója és metaadatainak fel-
töltése folyamatos volt (a betöltés a Linked Heritage Project keretében törté-
nik). 

f. A Gyászjelentés állomány feldolgozása során (Web 2.0-es alapú szolgáltatás-
sal) év végére meghaladtuk a 443.000 rekordot. 

g. A MOKKA működtetése zavartalan volt [lásd 2.1.2], év végére elkészült az 
NPA-állomány online bejelentésének tesztelhető verziója. 

h. Az állományvédelmi digitalizálás keretében 2012-ben mikrofilmről 250.000 
felvételt, a különgyűjteményekben 30.000 felvételt készítettünk. 

2. Az integrált könyvtári rendszer (IKR) cseréjének előkészítése [lásd 2.4.1] 

a. 2012 második felében felkértük a legnagyobb hazai IKR szállítókat egy bemu-
tatóra, hogy teljes képet kapjunk a jelenlegi technológiai lehetőségekről. 

b. Elkészítettük az új IKR koncepciót és a rendszerrel kapcsolatban elvárt specifi-
kációjának leírását. 

3. Belső információáramlás fejlesztése [lásd: 2.1.1.1.1]. 

a. Elkészült az új, portáltechnológián alapuló intranet oldalunk, átalakítottuk a 
struktúráját, a designját, valamint bővítettük mind tartalom, mind pedig szol-
gáltatások tekintetében. 

4. Belső tereink átrendezése a korszerű követelményeknek megfelelően, az OSZK kul-
turális centrumként történő működésének erősítése [lásd 2.2]. 

a. 2012-ben – saját erőből – átrendezést hajtottunk végre az olvasói térben. Az 
Általános olvasóteremben található történettudományi és irodalomtudo-
mányi anyagot besoroltuk a szakolvasó termek polcaira, valamint visszaköl-
töztettük a Hírlapolvasót az eredeti – műszakilag sokkal alkalmasabb - helyé-
re. 

b. Az átrendezés következtében felszabaduló helyre leköltöztettük a 8. emele-
ten lévő Könyvtártudományi Szakkönyvtárat, amely így jobban bekerült az 
olvasói köztudatba, s a 8. emeleti tér felszabadult. Ily módon lehetőségünk 
nyílik arra, hogy az eddigi nagy hiányosságunkat pótoljuk, s egy több száz fő 
befogadására alkalmas konferencia- és rendezvénytermet alakíthassunk ki. 
Ennek berendezéséhez, átalakításához szponzori segítséget kívánunk igénybe 
venni. 

c. Annak érdekében, hogy a könyvtár ismét a kulturális élet egyik központja le-
hessen, az ötödik szinten kialakításra került egy kávézó, amely egyrészt a 
várba látogató turisták, másrészt az irodalombarátok kiszolgálását célozza. Er-
re alapozva olyan kulturális programok meghirdetésére kerülhet sor, amelyre 
eddig nem volt lehetőségünk. 

5. Sikeres pályázati tevékenység [lásd 2.6.1] 

a. 2012-ben az OSZK 18 NKA pályázaton mintegy 36.173.029 Ft-ot, OTKA pályá-
zatokon 44.415.000 Ft-ot, TÁMOP-pályázaton 250.000.000 Ft-ot, külföldi pá-
lyázatokon pedig 70.784 Euro-t nyert. 
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6. A kötelespéldányok teljes körű behajtása, külföldi hungarikák feltérképezése és gya-
rapítása [lásd 2.3.2; 2.3.5] 

a. Újra aktívan beindítottuk a nemzetközi cserekapcsolatokat. 

b. Együttműködési szerződést kötöttünk az azerbajdzsán és a macedón nemzeti 
könyvtárral. 

c. „Próbapereket” indítottunk a kötelespéldányok behajtására, sikeresen rek-
lamáltunk több éves elmaradt példányokat. 

7. PR és marketing tevékenységünk erősítése, az OSZK-ban folyó tevékenységek széle-
sebb körű megismertetése [lásd 2.5; 2.7]. 

a. 2012-ben 52 kiállításunk volt, amelyet összességében mintegy 18.000 látoga-
tó keresett fel. 

b. Ebben az évben 25 kiadványt jegyzett a nemzeti könyvtár. 

c. Jelentősen megnövekedett a médiában való megjelenéseink száma, 2012-
ben 28 tévés, 31 rádiós, 173 írott sajtós és 651 internetes megjelenést tudha-
tunk magunkénak, ez azt mutatja, hogy az OSZK egyre fontosabb szereplője a 
kulturális életnek. 

8. Különgyűjteményi állomány IKR-ben történő feldolgozásának meggyorsítása [lásd 
2.3.2.2]. 

a. Kézirattár a gyorsabb feldolgozás érdekében egyszerűsített fondfeldolgozásra 
állt át. 

b. A Régi Nyomtatványok Tára 2012 közepére befejezte az RMK I-III. kategóriá-
ba tartozó dokumentumok egyszerűsített rekordleírását, megkezdődött a re-
kordok teljessé tétele. 

c. A Térképtár teljes dokumentumállománya fel van dolgozva az IKR-ben. 

d. A Plakát- és Kisnyomtatványtár 2012-re tervezett feldolgozásai tervei telje-
sültek. 

9. Gyűjtőkörök újragondolása, állományba vétel, leltár [lásd 2.3.1; 2.3.2]. 

a. Elkészült a Gyűjtőköri szabályzat 

b. A periodika modulban az OSZK két kötelespéldányának adatai 2012-től - visz-
szamenőlegesen - rögzítésre kerülnek, a köteles anyag tekintetében áttértünk 
a gépi érkeztetésre. 

c. Papíralapú dezideráta nyilvántartás egységes adatbázisban való rögzítése az 
év folyamán megtörtént. 

d. Befejeztük a szabadpolcos állomány adatainak integrált rendszerben való 
rögzítését. 

e. A Széchényi Ferenc-féle alapgyűjtemény rekonstrukciója 80%-ban lezajlott. 
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1. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

1.1 Létszám 

 2012. tény 2013. terv 

Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet) 

416 423 

Ebből magasabb vezető vagy vezető 
(fő, töredék is lehet) 

53 53 

Ebből szakmai munkakörben foglalkozta-
tottak (fő, töredék is lehet) 

339 339 

Ebből nem szakmai munkakörben foglal-
koztatottak (fő, töredék is lehet) 

77 84 

 
Az OSZK alapfeladatainak, tervezett új vállalásainak és a könyvtárhasználók, látogatók minél 
jobb kiszolgálásának hosszabb távon csak akkor tud magas színvonalon eleget tenni, ha en-
gedélyezett létszámát megfelelő képességű és végzettségű munkatársakkal tölti fel. A 2012. 
évben a könyvtár bér- és járulékkerete 20%-kal kevesebb lett, ezért az engedélyezett lét-
szám a 2011. évi 494 főről 416-ra csökkent. A 416 főbe beletartozik a közalapítványok meg-
szüntetésével idekerült 17 kolléga is (3 fő a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapít-
ványból és 14 fő az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóin-
tézete Közalapítványból). 

1.2 Szervezet 

Szervezeti átalakítást a 2012. évben nem hajtottunk végre, az intézmény új, elfogadott ala-
pító okirata – amelyre az alapítványok feladatainak átvétele miatt volt szükség – a Hivatalos 
Értesítő 2012. június 25-i számában jelent meg. 

A nagymértékű létszámleépítés szükségessé tette a munkafolyamatok racionalizálását, a 
feladatok átgondolását, megmaradt humán erőforrás feladatokhoz való igazítását. A mun-
kaköri leírások aktualizálása és módosítása folyamatban van, az SZMSZ módosítása 2013. I. 
negyedévében várható. 

A könyvtár névváltoztatásáról szóló kérelmét (OSZK Reguly Antal Műemlékkönyvtár helyett 
OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár Zirc) a minisztérium egyelőre levette napirendről, azzal az 
indokkal, hogy a műemlékkönyvtár működtetését rögzíteni kell az OSZK alapító okiratában is, 
később azzal együtt kell újfent benyújtani. Ez hátráltatja az apátsággal megújítandó 
együttműködési megállapodás megszületését is, melyet már az új néven szeretnénk 
megkötni. 
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2. SZAKMAI MŰKÖDÉS 

2.1 Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok 

2.1.1 Az OSZK digitális könyvtári tevékenysége és szolgáltatásai 

2.1.1.1 Webes szolgáltatások 

2.1.1.1.1 Intézményi honlap 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Az OSZK honlap angol nyelvű verziójának beindítása. 

Az OSZK honlap angol nyelvű verziójának beindítása erőforrás hiányában nem sikerült. Bár a 
megvalósítást az év elején elkezdtük a Tájékoztató osztályról két munkatárs és a KI-től egy 
munkatárs segítségével, de hamarosan érzékelhetővé vált, hogy az alapfeladatok ellátásá-
nak rovására megy ez a feladat. A lehetőségeinket újragondoltuk, és szerényebb tartalom-
mal indítjuk 2013 első felében. 

2. Az OSZK weboldalának mobilra optimalizált változatának elkészítése. 

A feladat sikeresen megvalósult, az OSZK weboldalának mobilra optimalizált változata elké-
szült, elérhetősége http://m.oszk.hu. 

3. Portál- és dokumentumkereső rendszer kiépítése. 

A portál- és dokumentumkereső rendszer kiépítése tervszerűen halad, a nyár folyamán az 
OSZK honlapján az adatbázisokban való keresést egyszerűsítettük. Az intraneten a drupal 
kereső helyett bevezettük a SOLR-t. Jelenleg a tesztelés, javítás folyik. 

 

Állandó feladat: 

 
1. Az OSZK belső és külső információs honlapjának gondozása, tartalmi fejlesztése és nap-

rakészségének biztosítása. 

Az OSZK belső és külső információs honlapjának gondozása, tartalmi fejlesztése és napra-
készségének biztosítása az év során folyamatosan a tervek szerint történt. 

2.1.1.1.2 Tematikus honlapok, multimédiás fejlesztések 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Örkény István-honlap 

http://m.oszk.hu/
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a.) Az író születésének 100. évfordulójára meghirdetett emlékév hivatalos honlapja lesz. 
Az OSZK a PIM-mel, az OSZMI-val és a Palatinus Kiadóval közösen vesz részt a meg-
hirdetett emlékév munkálataiban. 

b.) A közösségi oldalakon az emlékév rendezvényeinek megjelenítése és népszerűsítése 
szintén a WKO feladata lesz. 

c.) A WKO munkatársai, mint tartalomgazdák – kapcsolataik felhasználásával és a koráb-
bi két országos verseny tapasztalatai mentén – kitalálják, megszervezik, népszerűsítik 
az egypercesmondó versenyt, amelyet a KKO-val közösen bonyolítanak le. 

Az Örkény honlapot és a kapcsolatos szolgáltatásokat a tervek szerint fejlesztettük, ezen kí-
vül a Facebookon Örkény100 névvel megjelentünk, és az Örkény honlap mobil verzióját ta-
vasszal elindítottuk. 

2. E-corvinák – a Corvina-honlap megújítása, új felület és új működtető program létrehozá-
sa, valamint jelentős tartalmi bővítés. A szakterületekkel együttműködve munkaterv ké-
szítése. 

Az E-corvinák – a Corvina-honlap megújítása erőforrás hiányában nem teljesült. Külső meg-
rendelés illetve sikeres pályázat kapcsán jelentős projektfeladatot kapott a honlap szakértője 
ebben az évben, így a feladat a 2013-as évre marad. 

3. A Jeles napok új Drupal alapú rendszerének átgondolása, a rendszerterv elkészítése, se-
gédállományok, táblázatok elkészítése. A programterv elkészítése. 

A Jeles napok új Drupal alapú rendszerének átgondolása, a rendszerterv elkészítése, segédál-
lományok, táblázatok elkészítése sikeresen megvalósult, az új Drupal alapú rendszer 1.0-ás 
változata elkészült. 

4. Az OHA honlap létrehozása, amely a már az intézeti honlapon fennlevőkön kívül (törté-
net, módszertan, lista stb) tematikus válogatásokat közöl interjúkból (erre épülhetne ké-
sőbb a magyar 20. század magántörténelmét bemutató projekt). 2012-ben három témát 
(iskoláztatás, nyugati tanulmányutak, gazdasági válság) jelenítene meg, és közzétenné két 
teljes interjú szövegét, fotókkal, dokumentumokkal. A honlapon hozzáférhető lesz az OHA 
összesített névmutatója is. 

A volt 56-os intézet honlapjának átadása nem történt meg, jelen pillanatban is az intézetből 
alakult osztály munkatársai szerkesztik, így az OHA honlap létrehozása sem valósult meg. 

Tekintve, hogy a jelenlegi körülmények jóval szerényebbek, mint amelyekre a volt 56-os inté-
zet szolgáltatása alapul, a jelenlegi infrastruktúra működéséig a migrációra nem célszerű 
sort keríteni. 

5. Térképtörténeti blog létrehozása és beüzemelése. Az ehhez szükséges webes felületet és 
a működtetés struktúrájának kialakítása. 

A Térképtörténeti blog létrehozása és beüzemelése, illetve az ehhez szükséges webes felüle-
tet és a működtetés struktúrájának kialakítása áthúzódik a jövő évre. A szakterület igazgató-
jával egyeztettünk, a tartalmat kiterjesztik a Különgyűjteményi Igazgatóságra. 2013 január-
jára tervezzük a feladat megkezdését. 

6. Cseh Tamás honlap fejlesztése a Cseh Tamás Archívum bemutatása céljából. 
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A Cseh Tamás honlap fejlesztéséhez a Cseh Tamás Archívum bemutatása céljából folyik az 
anyagok tartalmi feldolgozása, a teljesítés áthúzódik a 2013-as évre. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. Meglévő tematikus honlapok gyarapítása: Nyelvemlék-, Nyugat-, Krleža-honlap. 

A Meglévő tematikus honlapok (Nyelvemlék-, Nyugat-, Krleža-honlap) gyarapítása év közben 
a terveknek megfelelően folyamatos volt. 

2. Erkel-honlap tartalmának bővítése. 

Az Erkel-honlap szolgáltatásához az eddigi megoldások tovább nem alkalmazhatók (statikus 
html oldalak készítése), a szakmai tartalmat biztosító szervezeti egység jövőre tette a megva-
lósítást. 

3. Dohnányi-honlap befejezése. 

A Dohnányi-honlap szolgáltatásához az eddigi megoldások tovább nem alkalmazhatók (sta-
tikus html oldalak készítése), a szakmai tartalmat biztosító szervezeti egység jövőre tette a 
megvalósítást. 

2.1.1.1.3 Web 2.0 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Közösségi oldalak létrehozása, gondozása, szerkesztése RSS csatornákkal. 

A tervek szerint folyt a közösségi oldalak létrehozása, gondozása, szerkesztése RSS csator-
nákkal. 

2. Webáruház szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok: születésnapi csomag weboldal átalakí-
tása, árusítandó anyagok összeállítása, feltöltése. 

A Webáruház szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok (születésnapi csomag weboldal átalakí-
tása, árusítandó anyagok összeállítása, feltöltése) tervezése megtörtént, megvalósítását 
azonban a nyertes TÁMOP pályázatunk (ELDORADO) finanszírozásában célszerű megvalósí-
tani. 

3. Online tájékoztatási rendszer bővítése: a „kérdezd a könyvtárost” és az egyéb referensz 
szolgáltatások elérése a közösségi felületekről is, a válaszok nyitottá és kereshetővé téte-
le. 

Az Online tájékoztatási rendszer bővítése, a „Kérdezd a könyvtárost” és az egyéb referensz 
szolgáltatások elérésének biztosítása a közösségi felületekről, a válaszok nyitottá és kereshe-
tővé tétele folyamatban van, a specifikáció elkészült, erőforrás problémák miatt a megvalósí-
tás 2013-ra húzódik. 
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2.1.1.1.4 Intranet 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Intranet portál megújítása: struktúra, dizájn, tartalom és szolgáltatások bővítése, vala-
mint web 2.0 technológia alkalmazása. 

Az Intranet portál elkészült az előzetes terveknek megfelelően, a struktúra, dizájn, tartalom 
és szolgáltatások bővítése, valamint web 2.0 technológia alkalmazása megvalósult, a portál 
használatba vétele 2013 elején kezdődhet meg. 

2. Telefonkönyv átalakítása az Intranet portálra, csak belülről elérhető információk integrá-
lása a telefonkönyvhöz. 

A Telefonkönyv átalakítása az Intranet portálra, csak belülről elérhető információk integrálá-
sa a telefonkönyvhöz határidőre megtörtént. 

3. A külső és belső portál publikálási folyamatát és szabályrendszerét definiáló szabályzat 
elkészítése. 

A külső és belső portál publikálási folyamatát és szabályrendszerét definiáló szabályzat terve 
határidőre elkészült. 

2.1.1.2 Digitális gyűjtemények 

2.1.1.2.1  OSZK Digitális Könyvtár (OSZKDK) 

Kiemelt feladat: 

 
1. Az OSZKDK és a MEK szerepének tisztázása, elhatárolása. 

Az OSZKDK és a MEK szerepének tisztázása, elhatárolása megtörtént, az OSZKDK (illetve az 
ennek helyét átvevő szolgáltatás) az OSZK saját állományába tartozó dokumentumok digitá-
lis változatát szolgáltatja, a MEK továbbra is gyűjt mindent, függetlenül az eredeti forrástól. 

2. Az 56-os intézet digitális dokumentumainak szelektált átvétele a szolgáltatásba, a szer-
zői jogi felhasználási engedélyek átiratása az OSZK számára. A digitalizált dokumentumok 
feldolgozása, leírása, szolgáltatása. 

A volt 56-os intézet digitális dokumentumainak egy részét, a digitalizált statikus dokumen-
tumokat egyeztetve az illetékes vezetővel átvettük a szolgáltatásainkba, megtörtént ezek 
esetében a szerzői jogi felhasználási engedélyek átíratása az OSZK számára. Az intézet év-
könyvét az EPA-ban, a monografikus kiadványait a MEK-ben szolgáltatjuk Ezek esetében 
megtörtént dokumentumok feldolgozása, leírása is. 

3. A külső forrásból érkező e-book-ok, valamint házon belül a Reprográfiai szolgálat által 
digitalizált könyvek (benne az EoD projekt kapcsán készült digitális kiadványok) folyama-
tos fogadása és bevételezése az OSZKDK-ba. 
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A külső forrásból érkező e-book-ok, valamint házon belül a Digitalizáló osztály által digitali-
zált könyvek (benne az EoD projekt kapcsán készült digitális kiadványok) átvétele és 
bevételezéseaz OSZKDK-ba folyamatosan zajlik. 

4. A kézirattári dokumentumok digitalizált képeinek kezelése, mintegy 20.000 fájl feldolgo-
zása, publikálás engedélyezése. 

a.) Nyelvemlékek 

b.) Corvinák 

c.) Arany János, Aranka György, Thallóczy Lajos, a restaurálás ütemét követve Thaly 
Kálmán, valamint további újkori kötetes és egyéb kéziratok. 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

Állandó feladat: 

 
1. Az OSZKDK-ban elhelyezett digitalizált anyagok szerzői jogi korlátozásának nyomon köve-

tése. 

A szerzői jogi előírásokra nagy hangsúlyt fektetünk, ezért a korlátozás nyomon követése fo-
lyamatosan zajlik. 

2.1.1.2.2 A Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) továbbfejlesztése, bővítése 

1. Digitális gyűjteményeink rekordjai konverziójának biztosítása. Az Alkalmazásfejlesztési 
osztállyal együttműködve a tervezett rekordok (MEK, DKA, Képkönyvtár) az Europeana-
ba való feltöltése. 

A digitális gyűjteményeink rekordjai konverziója folyamatosan folyik, tekintve, hogy a doku-
mentumok is folyamatosan gyarapodnak a gyűjteményekben. Az Alkalmazásfejlesztési osz-
tállyal együttműködve a tervezett rekordok (MEK, DKA, Képkönyvtár) megfeleltetése folyik, a 
feltöltés a Linked Heritage projekt keretében zajlik, az ottani vállalásainkat prioritásként ke-
zelve. 

2. A könyvtáron belüli együttműködés továbbfejlesztése, elősegítve a helyben digitalizált 
anyagok képkönyvtárba kerülését, növelve a nyilvánosan szolgáltatott képi dokumen-
tumok állományát. 

A könyvtáron belüli együttműködés erősítése, elősegítve a helyben digitalizált anyagok kép-
könyvtárba kerülését, növelve a nyilvánosan szolgáltatott képi dokumentumok állományát 
folyamatosan zajlott. 

3. Fejlesztési források függvényében a szolgáltatási rendszer – JADOX – aktualizálása, to-
vábbfejlesztése. Ennek segítségével az IKR-ben nem leírt OSZK-s képi dokumentumok re-
kordjainak tömeges exportja a Képkönyvtárból az IKR-be. 

A szolgáltatási rendszer fejlesztését (JADOX) a feladattervben a fejlesztési forrásoktól tettük 
függővé. Ennek segítségével kívántuk az IKR-ben nem leírt OSZK-s képi dokumentumok re-
kordjainak tömeges exportját megvalósítani a Képkönyvtárból az IKR-be. Mivel az év során 
elnyert TÁMOP pályázat (ELDORADO) lehetőséget ad a fejlesztésre, a kapcsolódó és illeszke-
dő feladatokat a közbeszerzési specifikációban fogalmaztuk meg. 
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4. A Képkönyvtár OSZK-s képállományának metaadatainak eljuttatása az Europeana-ba a 
Linked Heritage projekt keretében. 

A Képkönyvtár OSZK-s képállományának metaadatainak eljuttatása az Europeana-ba a Lin-
ked Heritage projekt keretében folyamatosan zajlik, azonban mivel fejlesztési forrás nem áll 
rendelkezésre, a Képkönyvtár rekordjainak MARCXML-be való kimentését jelenleg csak szí-
vességi alapon tudjuk kérni a szolgáltatótól. 

5. A zirci képeslapok és a helytörténeti anyag digitalizált példányainak átadása a Magyar 
Digitális Képkönyvtár számára. 

Megkezdődött Horváth Pál zirci képeslapgyűjteményének digitalizálása és leírása a Magyar 
Digitális Képkönyvtár, valamint saját adatbázisunk számára. Az eddig elkészült tételek száma 
153 darab, sajnos a villámcsapás következtében a szkenner tönkrement, így a digitalizálás 
megakadt. A Zirc és Vidéke hetilapból digitalizálásra kerültek az 1905-1914 évfolyamok. 

2.1.1.2.3 Gyászjelentés szolgáltatás 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A mormon egyház által digitalizált gyászjelentés gyűjtemény szolgáltatásának elindítása. 

A mormon egyház által digitalizált gyászjelentés gyűjtemény szolgáltatásának elindítása 
nem valósulhatott meg, mivel a fejlesztő kilépett a könyvtárból, illetve az eddig alkalmazott 
technológia teljesítménye kívánnivalókat hagyott maga után, így új megoldást kellett keres-
ni. 

2. A nagy tömegű dokumentumállomány feldolgozása Web 2.0-es alapú szolgáltatással, 
internetes önkéntesek bevonásával. A gyászjelentéseken található elhunytak neveinek 
rögzítése egy külön, helyi fejlesztésű alkalmazásban. 

A nagy tömegű dokumentumállomány feldolgozása Web 2.0-es alapú szolgáltatással, inter-
netes önkéntesek bevonásával, ezen belül a gyászjelentéseken található elhunytak neveinek 
rögzítése egy külön, helyi fejlesztésű alkalmazásban folyamatosan és sikeresen zajlott, az év 
során meghaladtuk a 443.000 rekordot. 

3. Gyászjelentés adatbázis összekötése temetői adatbázissal, specifikáció elkészítése. Ada-
tok tudományos feldolgozása, temetkezési adatok nyilvántartása, specifikáció. Authority 
kapcsolat. 

A gyászjelentés adatbázis összekötése a temetői adatbázissal akkor kezdődhet meg, ha a 
gyászjelentés projekt eredményesen befejezi tevékenységét. 

4. Halotti cédulák kereshetőségét és az internet közössége általi szövegjavítást lehetővé 
tevő alapalkalmazás befejezése legalább egy kiadható béta verzióig. 

A feladat végrehajtását akadályozta, hogy a korábbi fejlesztő kilépett az intézményből, va-
lamint, hogy a megváltozott igényeknek megfelelően új felhasználói interfészt kellett kialakí-
tani. Mivel időközben teljesítménybeli problémák jelentkeztek az SQL szerveres megoldással, 
a kereső indexelő szolgáltatáshoz új megoldást kellett keresni. A teljesítmény teszteket köve-
tően a választás a Lucene rendszerre esett. 
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5. A Gyászjelentés-gyűjtemény digitalizálásnak folytatása, biztosítandó a digitális állo-
mány/gyűjtemény teljességét. 

A feladat teljesítése folyamatos volt. 

Állandó feladat: 

 
1. A beérkezett gyászjelentések folyamatos kezelése, digitalizálása, rendszerbe illesztése. 

Az újonnan beérkezett gyászjelentések folyamatos digitalizálása, rendszerbe illesztése erő-
forrás hiány miatt 2013-ra tolódott. 

2.1.1.2.4 Az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) fejlesztése 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Az OSZK-EME együttműködés keretében az Arcanum Adatbázis Kft által digitalizált unitá-
rius folyóiratok feldolgozása és szolgáltatása: 

a.) Unitárius közlöny : a vallásos és erkölcsös élet ébresztésére 

 Msz. (1888) ; 1.évf. 1.sz. (1888. dec.) - 54.évf. 6.sz. (1944. jún.) ; 1. = 61.évf. 1.sz. 
(1990. júl.) - 2011. 

b.) Keresztény Magvető füzetei 

 Cluj-Napoca : Erdélyi Unitárius Egyház 

Az OSZK-EME együttműködés keretében az Arcanum Adatbázis Kft által digitalizált unitárius 
folyóiratokat feldolgoztuk, bekerültek az állományba és az EPA-ban szolgáltatjuk. 

2. A MEK Egyesület támogatásával digitalizált folyóiratok feldolgozása és szolgáltatása, 
várhatóan közel 40-5.000 oldal. 

A MEK Egyesület támogatásával digitalizált folyóiratokat feldolgoztuk, bekerültek az OSZK 
állományába és az EPA adatbázisban szolgáltatjuk. 

3. Együttműködés a miskolci TÁMOP projekt keretében tavaly béta változatban elindult 
Cikkarchívum - http://www.cikkarchivum.hu – adatbázissal az EPA cikk-rekordjainak át-
adása érdekében a tartalomjegyzékek XML feldolgozása alapján OAI szerveren keresztül. 

Együttműködtünk a miskolci TÁMOP projekt keretében tavaly béta változatban elindult Cikk-
archívum - http://www.cikkarchivum.hu – adatbázissal az EPA cikk-rekordjainak átadása 
érdekében a tartalomjegyzékek XML feldolgozása alapján OAI szerveren keresztül, az EPA 
közel 250.000 cikkadata bekerült kísérleti üzemmódban az adatbázisba. A Cikkarchívum az 
év során továbbra is béta változatban volt, a szolgáltatás nem indult el. 

2.1.1.2.5 A Digitális Képarchívum (DKA) fejlesztése 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A Képarchívum rekordstruktúrája HUNMARC megfeleltetésének kidolgozása. A rekord-
export kifejlesztése a rekordok Europeana-ba juttatásának érdekében. 
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A Képarchívum rekordstruktúrája HUNMARC megfeleltetését kidolgoztuk. A rekord-export 
kifejlesztése a rekordok Europeana-ba juttatásának érdekében egyelőre nem valósulhat meg 
a Jadox frissítése nélkül, amelyre nem áll rendelkezésünkre forrás, ezért az Amicusból kértünk 
MARCXML exportot, amelynek generálása folyamatban van. 

2. Az OAI-PMH szolgáltatás elindítása. 

A DKA szolgáltatás OAI-PMH szolgáltatása elindult. 

3. Nagyobb digitalizált kiadványok képanyagának feldolgozása: 

a.) Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 
b.) Vasárnapi Ujság 
c.) Hevesi Erzsébet bélyeggyűjteménye 
d.) Vadon folyóirat képanyagának feldolgozása. 

A nagyobb digitalizált kiadványok képanyagát feldolgoztuk, a Vasárnapi Ujság ELTE-s diákok 
által előkészített része folyamatosan kerül fel a DKA-ba. A bélyeggyűjtemény bélyegeinek 
külön feldolgozása lelassult, mivel az osztályon nincs elég munkaerő ennek előkészítésére. 

2.1.1.2.6 A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) fejlesztése 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A MEK mobil felületének tesztelésének befejezése, a szolgáltatás végleges elindítása. – 
http://mek.oszk.hu/mobil 

A MEK mobil felületének tesztelése befejeződött, a szolgáltatás elindult. – 
http://m.mek.oszk.hu 

2. A MEK Egyesület támogatásával, önkéntesek szervezésével az elektronikus könyvek kon-
verziója e-book formátumokba (epub, prc). 

A MEK Egyesület támogatásával, önkéntesek szervezésével az elektronikus könyvek konver-
ziója e-book formátumokba (epub, prc). folyamatosan zajlott, számos e-book-ot kaptunk 
önkéntesektől, többek között a Kindlevarázs blog-tól PRC változatokat. Folyamatban van 
több együttműködés e-book kiadókkal, akik szintén vállalják a MEK könyveinek e-book kon-
verzióját barter megállapodás keretében. 

3. Az alkalmas rekord-export kidolgozása az Europeana számára. 

Az Europeana számára a rekord-exporthoz szükséges rekordmegfeleltetések folyamatban 
vannak, az LH projekt (Europeana) számára a feltöltés a projekt ütemezése szerint halad. 

4. A MEK Egyesület támogatásával, önkéntesek szervezésével hangoskönyvek készítése és 
állományba vétele. 

A MEK Egyesület támogatásával, önkéntesek szervezésével a hangoskönyvek készítése és 
állományba vétele sikeresen megvalósult, a Pécsi Tudományegyetem Digitális Tudásközpont-
jával együttműködve számos önkéntesek által készített hangoskönyvet kaptunk az állomá-
nyunkba. A feladat folytatásának keretében újabb gyűjteményes kötet felolvasása klasszikus 
magyar irodalmi művekből valósul meg. 

http://mek.oszk.hu/mobil
http://m.mek.oszk.hu/
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5. A MEK Egyesület ISZT támogatásával a MEK szerver költözése. Az új szerver üzembeállí-
tása a szolgáltatások átszervezésével, - tesztelésével, a szoftverek aktualizálásával, a 
munkák újraszervezésével jár. 

A MEK Egyesület ISZT támogatásával a MEK szerver költözése sikeresen lezajlott, az új szer-
ver üzembeállítása a szolgáltatások átszervezésével, - tesztelésével, a szoftverek aktualizálá-
sával, a munkák újraszervezésével eredményesen befejeződött, a szolgáltatások rendben 
futnak továbbra is az OSZK-ban lévő szerveren. Az új szerver jobban, könnyebben képes ki-
szolgálni a növekvő felhasználói igényeket. 

2.1.2 MOKKA adatbázis működtetése 

Állandó feladatok: 

 
1. A MOKKA adatbázist működtető, valamint a feltöltést és a szolgáltatást kiszolgáló szerver 

működtetése, karbantartása. 

A MOKKA adatbázist működtető, valamint a feltöltést és a szolgáltatást kiszolgáló szerver 
működtetésében, karbantartásában folyamatosan részt vettünk. 

2. A beérkező rekordok felülvizsgálata, javítása, kapcsolattartás a katalogizálókkal. 

A teljesítés folyamatos. A beérkező rekordokat előzetesen Koltay Klára és Szabó Julianna el-
lenőrzi, észrevételeiket mailben jelzik az érintett könyvtár katalogizáló munkatársainak. Javí-
tás után a rekordok újra feltölthetők. Amennyiben elindulhat a betöltés, akkor a művelet 
során a rendszer automatikus szintaktikai és tartalmi ellenőrzéseket végez. Éjszakánként 
jelentés megy a könyvtárnak, amely tartalmazza a beérkezett, a betöltött és a hibával kiesett 
rekordok számát, valamint a hibakódokat, ami segíti a javítást. 

3. Napi rendszerességgel az adatbázis tükrözése a fejlesztő környezetbe és az ODR szolgál-
tatás céljaira. 

A rekordok háttéradatbázisba töltődnek, ahonnan napi frissítéssel kerülnek a keresőfelületre 
és az ODR adatbázisba. A tesztfelületen is rendszeres frissítés történik. 

4. A közös katalógus rendszergazdai/üzemeltetői feladatainak ellátása. 

A MOKKA közös katalógus rendszergazdai/üzemeltetői feladatainak ellátásában folyamato-
san részt vettünk. 

5. Ellenőrző, figyelő metódusok, karbantartó programok futtatása. 

A szolgáltatás hátterében rendszeresen futnak karbantartások (ellenőrző programok), a 
szolgáltatás folyamatos üzemeltetésének zavarása nélkül.  

6. Folyamatos szolgáltatás (7/24) biztosítása. 

A MOKKA folyamatos szolgáltatását a szerver fizikai meghibásodása miatt ideiglenesen más 
szerver biztosította. A javítás megtörtént, a szerver ismét működik. 

7. A feltöltések zökkenőmentessége érdekében igény szerinti kapcsolattartás a könyvtá-
rakkal. 
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A feltöltő könyvtárakkal (és az IKR fejlesztőkkel) rendszeres kapcsolatban vagyunk. Mailben, 
telefonon, skype-on egyeztetünk, a probléma természetétől függően. A bugzilla rendszer 
használata is segíti a folyamatos kommunikációt. Az erőforrásaink szűkösek, de igyekszünk 
mielőbb válaszolni a feltett kérdésekre. A katalogizálás módját illetően Koltay Klára projekt-
vezető, a technikai kérdésekben Sándor Ákos rendszergazda áll a partnerek rendelkezésére. 
Szükség esetén kimegyünk a helyszínre is, a speciális egyedi problémák gyors megoldása ér-
dekében. 

8. Feltöltési statisztikák készítése, napi feltöltési értesítés kiküldése a partnereknek. 

Éjszakai küldéssel minden nap statisztikai adatsor megy a feltöltő könyvtáraknak a beérke-
zett rekordokról, amelyből látják a feltöltött rekordok és a befogadott rekordok mennyiségét, 
illetve tájékoztatást kapnak arról, hogy miért estek ki egyes rekordok a feldolgozásból. Igény 
szerint adunk ki igazolást a feltöltött rekordok számáról.  

9. Kapcsolattartás a MOKKA-t fejlesztő konzorciummal. 

Az esetleges hibák kiküszöbölése, illetve kisebb fejlesztési feladatok egyeztetése érdekében 
heti rendszerességgel szervezünk videokonferenciát, amelyen a soron következő időszak fel-
adatait, ellenőrzéseit és betöltéseit beszéljük meg a projekt munkatársaival és a fejlesztőkkel. 
(Bp – Szeged – Debrecen között, alkalmanként 6-10 fő, kb. másfél óra.) Speciális feladatok 
esetén szűkebb körben Skype konferenciabeszélgetést szervezünk a probléma részleteinek 
megbeszélésére. Alapvető szervezési kérdésekben személyes találkozókon egyeztetünk. 

10. Rendszeres konzultáció az IKR fejlesztőkkel. 

A MOKKA betöltések során a kurrens feltöltések beállításához esetenként szükség van a helyi 
IKR fejlesztőinek a közreműködésére. A fejlesztés során kialakított jó kapcsolatnak köszönhe-
tően gördülékenyen megy az egyeztetés. Az IKR fejlesztők kérdéseire igyekszünk válaszolni, 
hogy végrehajthassák a helyi rendszereken a szükséges módosításokat az új MOKKA rend-
szerhez való kapcsolódás érdekében. Sok esetben közvetlenül a fejlesztők küldik át a könyvtár 
rekordjait a MOKKA számára. Igény szerint egyedileg is egyeztetünk a feltöltésekről.   

11. Rendszeres munkaértekezlet (videokonferencia) a soron következő tennivalókról. 

A MOKKA rendszeres munkaértekezleteit (videokonferencia) megtartottuk. Az NIIF videokon-
ferencia rendszerét használjuk, osztott képernyős módban, 3 helyszínnel. Az E-szolgáltatási 
Igazgatóság munkatársai segítenek a konferenciabeszélgetés megrendelésében és működte-
tésében. 

12. A bugzilla hibabejelentő rendszer működtetése, tartalmi kezelése. 

A Bugzilla rendszer az OSZK szerverén működik, frissítését az OSZK informatikusai oldják 
meg, működtetéséről és a jogosultságok kiosztásáról a MOKKA rendszergazda gondoskodik. 

13. A MOKKA wiki karbantartása, rendszeres tartalmi feltöltése. 

A MOKKA munkatársai (két projektvezető, a rendszergazda és a rendszerkönyvtáros) wiki 
rendszerben tárolják a könyvtárak részvételével kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket rend-
szeresen frissítenek, és amelyekhez a partner könyvtárak is hozzáférhetnek. 

14. A MOKKA portál működtetése, tartalmi karbantartása. 

A MOKKA portál kialakítását és rendszeres karbantartását a MOKKA rendszergazdája végzi. 
Feltölti a friss információkat és statisztikai adatokat. 
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15. Szakmai és technikai segítségnyújtás a csatlakozó könyvtáraknak. 

Az év során számos (összesen 100-nál több) könyvtár jelezte csatlakozási szándékát. A pro-
jektvezetők és a rendszerkönyvtáros léptek először kapcsolatba az új jelentkezőkkel. A kezde-
ti tanácsadás után a beérkezett mintarekordokat ellenőrizték, javítási javaslatokat tettek. 
Interaktív javítási menet után dőlt el, hogy MOKKA feltöltő vagy ODR feltöltő lehet az adott 
könyvtár. (Utóbbi esetben nem fogadunk tőle új rekordokat.) Az új jelentkezőket minden 
esetben a MOKKA Egyesülethez irányítottuk, hogy jelentkezzenek egyesületi tagnak. Ezt kö-
vetően az IKR fejlesztővel egyeztetve fogadtuk be a rekordjaikat. Az online feltöltéshez több 
esetben a rendszergazda nyújtott technikai segítséget. 

16. Igazolások kiadása. 

A feltöltésekről igény szerint adunk ki igazolásokat. Néhány könyvtár a fenntartási jelentésé-
hez is kért igazolásokat, vagyis a fejlesztés lezárása utáni időszak feltöltéseit is igazoljuk ké-
résre a partnereknek. 

17. A rendszer használatának bemutatása országszerte rendezett műhelytalálkozókon. 

Az év elején még folytatódott a műhelytalálkozók sora, de a későbbiek során nem mutatko-
zott erre újabb igény, inkább egyedileg kezeltük a problémákat és a kérdéseket. 

18. A MOKKA-ODR szolgáltatás-rendszerének ismertetése konferenciákon, publikációkban. 

Konferenciákon (jelesen az ODR konferencián is) bemutattuk a rendszer működését, gyakor-
latban is szemléltettük az ODR-nek a könyvtárközi kölcsönzést adminisztráló modulját, vala-
mint a könyvtár adatbázis használatát. Problémás esetben egyedi egyeztetésre is adtunk 
lehetőséget, például az Aleph rendszert használó könyvtáraknak. A KSH esetében is adódtak 
nehézségek (tűzfal probléma), amelyet egyedileg kezeltünk. 

19. Kapcsolattartás a MOKKA Egyesülettel; fejlesztések egyeztetése, tagfelvételek intézése, 
beszámoló a fejlesztés előrehaladásáról. 

Az Egyesülettel rendszeres kapcsolatban vagyunk, folyamatos tájékoztatást adunk az új je-
lentkezőkről. A vezetőséggel rendszeresen konzultálunk a fejlesztés helyzetéről, sőt a szerver 
karbantartásához anyagi segítséget is kaptunk az Egyesülettől.   

2.1.2.1 A MOKKA közös katalógus fejlesztése, Köztaurusz rendszer fejlesztése 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A statisztikai rendszer továbbfejlesztése. 

Elsősorban az ODR statisztika fejlesztésére összpontosítottunk, hogy a könyvtárak az év vé-
gén összesített adatokat kapjanak az ODR használatáról, az ott folytatott tevékenységükről. 

2. Az NPA állománybejelentés megoldása a MOKKA felületén. 

Az NPA állomány bejelentésére felkészültünk, de a program összetettsége és az erőforrások 
véges volta miatt csak év végére állt össze a bejelentés általánosan tesztelhető verziója. Ki-
sebb körben megtörténtek a tesztelések, a tapasztalatok beépítése folyamatban van. Több 
konzultáció után úgy döntöttünk, hogy a folyóiratok bibliográfiai rekordjainak karbantartása 
továbbra is az OSZK-ban marad, mert így biztosítható az egységes feldolgozás. Ahol lehet, 
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MNB szintű rekordok betöltését szorgalmazzuk. Ez fejlesztést is igényel az OSZK oldalán. Mi-
vel kevés a fejlesztői kapacitás, ezért ez is késleltette a bejelentő felület végleges verziójának 
kialakítását. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. A MOKKA rendszer finomhangolása a tapasztalatok alapján. 

A fejlesztők rugalmas és nyitott hozzáállásának köszönhetően a kényelmes használatot segí-
tő kisebb módosítások rendszeresen megtörténtek. 

2. A feltöltő könyvtárak körének kiszélesítése, új partnereknek segítségnyújtás. 

Számos új partner jelentkezik a MOKKA-ba, köztük kisebb könyvtárak is, akiknek minden se-
gítséget megadtunk a csatlakozáshoz. 

3. A felmerülő használói igényeknek megfelelő kisebb fejlesztések (anyagi források függvé-
nyében). 

A kisebb fejlesztési igények elsősorban a partner könyvtárak felől érkeztek, és főleg az ODR 
rendszert érintették. Ezek a módosítások rendben megtörténtek, tesztelésükben a MOKKA 
munkatársai is részt vettek. 

4. Régi dokumentumok adatainak átadása a MOKKA-R adatbázis részére. 

A könyvtárakból érkező rekordok között akadnak régi könyvekre vonatkozó leírások is. A 
MOKKA-R számára előzetes egyeztetés után, időszakosan adjuk át ezeket a rekordokat. 

5. Kapcsolódás a készülő OEDR szolgáltatáshoz. 

A megnyert TÁMOP pályázat megvalósítási szakasza 2012. november 1-jén indult, az E-
szolgáltatási igazgatóság azóta vesz részt tevékenyen a közbeszerzési kiírás elkészítésében, 
ezen belül az OEDR (újabb nevén ELDORADO) szolgáltatásainak és működési feltételeinek 
specifikálásában. 

6. A MOKKA és a Köztaurusz szorosabb integrációja. 

Megkezdődtek a szorosabb integráció előkészületei, de erőforrás hiányában a megvalósítás 
későbbre tolódik. 

2.1.2.2 Dokumentumellátás - országos lelőhely-nyilvántartások gondozása, könyv-
tárközi kölcsönzés 

Állandó feladatok: 

 
1. A Könyvek Központi Katalógusának gondozása. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

2. A Könyvek Központi Katalógusa és elektronikus adatbázisok alapján bibliográfiai és lelő-
hely tájékoztatás, valamint a szolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatás nyújtása 
az érdeklődők számára személyesen, telefonon, faxon és elektronikus levélben, a doku-
mentum-ellátás számára pedig kérőlapon 
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Folyamatos feladatként teljesítve. 

3. A bel- és külföldről érkező lelőhelyezési, illetve könyvtárközi dokumentumellátási kéré-
sek rögzítése a kérésnyilvántartó rendszerben. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

4. A könyvtárközi dokumentumellátási kérések továbbítása bel- és külföldi lelőhelyekre. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

5. A beérkező dokumentumok érkeztetése és tovább-, majd visszaküldése a megrendelő-
nek, a voucherek nyilvántartásának vezetése. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

6. Másolat szolgáltatás az OSZK törzs- és különgyűjteményi állományából. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

7. A megrendelők tájékoztatása a szolgáltatás feltételeiről, a kérések állásáról, gondosko-
dás a hosszabbításokról, sürgetésekről. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

8. Kapcsolatok építése a bel- és külföldi partnerekkel, az adatbázisa folyamatos frissítése a 
külföldi szolgáltatási feltételekről, az új szolgáltatási rendszerek tesztelése. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

9. A magyar könyvtárak központi katalógusokban használt lelőhelykódjainak kiadása és 
nyilvántartása, valamint az ezzel kapcsolatos információszolgáltatás működtetése. 

Folyamatos feladatként teljesítve. 

Lelőhely tájékoztatási statisztika 

Téma Kérés (db) Pozitív találat 

Lelőhely-kérés 2.079 1.009 (49%) 

   Ebből Libinfo kérdés 157 123 (78%) 

Könyvtárközi kölcsönzési kérőlap 3.065 2.023 (66%) 

ÖSSZES TÁJÉKOZTATÁS 5.144 3.032 (59%) 

 

BEJELENTÉS 

Érkezett cédula 45 db  ebből törlés 10 db 

Jelentő könyvtár 3 ebből budapesti 3 

 

EGYÉB ADATOK 

Katalógusok aktualizálása (törlés, új bejelentések feldol-
gozása és szerkesztése, rekonstrukció) 

9.720 tétel 

ODR-kód adás 230 db 
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Könyvtárközi kölcsönzési statisztika 

Feladat Darab Bruttó 
bevétel 

(Ft) 

Kiadás 
(Ft) 

Nettó 
bevétel 

(Ft) 

Összes iktatott kérés 5.054 11.240.850   

Dokumentum-közvetítés (külföldi 
kölcsönzés + külföldi megtartás + 
belföldi közvetítés) 

1.668 6.493.387 1.710.165 4.783.222 

Dokumentumszolgáltatás (OSZK-
állományból belföldi és külföldi 
partner számára) 

3.107 4.747.463   

Tájékoztatás 161    

A fenti kérésekkel kapcsolatos 
egyéb levelezés 

2.324    

 

Az OSZK-állományból teljesített kérések száma folyamatosan nő, ezen belül is egyre maga-
sabb az elektronikusan készített másolatok aránya. Ez részben annak is köszönhető, hogy az 
OSZK 2012-től szolgáltatóként regisztrált könyvtár az ODR-rendszerben. 

2012-ben is történtek lépések annak érdekében, hogy az OSZK szolgáltató könyvtárként tud-
jon megjelenni az OCLC rendszerében, ami a külföldről érkező kérések számát és ezzel bevé-
teleinket jelentősen növelhetné. 

2.1.2.3 Muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A MOKKA gyűjtőkörének kiterjesztése a muzeális dokumentumokra, azaz a MOKKA ke-
zelőrendszerének továbbfejlesztése, mely biztosítja a muzeális dokumentumok rekordjai-
ból a katalóguson belül egy virtuális adatbázis létrejöttét. 

A feladat megoldása anyagi és emberi erőforrásokat igényel. A MOKKA rendszerének a filo-
zófiája alapvetően más, mint ami a régi könyvek feldolgozásához szükséges. A szakértőkkel 
konzultálva arra a megállapításra jutottunk, hogy a MOKKA rendszerbe integrálásnak kevés-
bé van realitása. A MOKKA-R fejlesztése jelenthet megoldást. 

2. A rekordfeltöltő könyvtárak felkészítése a változásra (MKDNY helyett MOKKA). 

Ld. fent. 

3. A bejelentő könyvtárak körének tágabbra nyitása (a muzeális anyagot minden könyvtár - 
beleértve a nem nyilvánosakat is - köteles bejelenteni. 

Ld. fent. 

4. Igény esetén közvetlen segítség nyújtása a feldolgozásban (helyszíni katalogizálás). 

A feladatot jelenleg is a MOKKA-R oldja meg. 

5. Az MKDNY-be lévő rekordok konverziójának előkészítése. 
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Ld. fent. 

6. Az MKDNY önálló honlapjának átvétele és módosítása. 

Ld. fent. Jelenleg nincs elegendő erőforrás a feladat végleges megoldására. 

2.1.2.4 MOKKA – ODR együttműködés 

Állandó feladatok: 

 
1. Rendszeres egyeztetés a közös katalógus és az ODR szolgáltató rendszer fejlesztésének 

és működésének összehangolásáról. 

A folyamatos egyeztetés megtörtént. A MOKKA és az ODR működését biztosító munkatársak 
között rendszeres a kapcsolattartás, kölcsönösen segítik egymás munkáját. AZ év során több 
alaklommal Pesten, illetve Debrecenben személyes találkozóra is sor került. 

2. Az ODR működéséhez szükséges adatok (pl. példányinformációk) begyűjtése és átadása. 
Egyeztetés az IKR fejlesztőkkel a feltöltésekről. 

A példányadatok betöltése a MOKKA oldalon történik, de csak részben függ a MOKKA-tól. Az 
esetek többségében a példányok beküldéséhez az IKR fejlesztők közreműködésére is szükség 
van, mivel ez a helyi rendszerek átállításával jár. Az IKR fejlesztőknek minden segítséget 
megadtunk a sikeres átálláshoz. 

3. ODR kódok kiadása az új partnereknek. 

Minden új jelentkező, akinek még nem volt ODR kódja, kiadtuk az új azonosítót. Ez főleg az 
kisebb (pl. iskolai, községi) könyvtáraknál fordul elő. 

4. Rendszeres egyeztetés az ODR szolgáltatás témafelelősével. 

Az ODR szolgáltatást adminisztráló kolléganő is rendszeres résztvevője a heti videokonferen-
ciáknak, így az egyeztetés folyamatos. 

5. Az OSZK adatbázisok és az ODR szolgáltatás együttműködési lehetőségeinek bővítése. 

Az adatbázisok közül az AMiCUS-szal rendszeres a kapcsolat. AZ új rekordok feltöltése na-
ponta megtörténik. Ezen keresztül beérkeznek további információk az EPA és az MDK szolgál-
tatásokból is a MOKKA-ba. 

6. Az OSZK és a KSZK állományának rendszeres frissítése a MOKKA-ODR adatbázisban. 

Az OSZK és a KSZK állomány rendszeres frissítésének a MOKKA-ODR adatbázisban – mivel a 
KSZK anyaga jelenleg nincs a MOKKA-ban – előfeltétele egy kezdő állapot betöltése. Március 
31-ével bezárólag a megadott kritériumok alapján kinyertük a kívánt rekordhalmazt az adat-
bázisból, és ezek feldolgozás után betöltésre várnak. Amint a MOKKA technikai személyzete 
felkészült az adatok fogadására, átadjuk a kért rekordokat. A negyedévenkénti betöltő au-
tomatizmus készültsége 80%. A feladat elvégzése közben felmerült egy jelentős probléma: 
jelenlegi integrált könyvtári rendszerünkkel a nem törzsgyűjteményi állomány állomány- és 
példányadatainak kinyerése az IKR adminisztrációs felületéről nem lehetséges, így kénytele-
nek vagyunk valamilyen alternatív megoldást találni. A problémára korábban azért nem de-
rült fény, mert állomány- illetve példányadatokat ez ideáig csak a törzsgyűjteményből szol-
gáltattunk. 2012-es évben a MOKKA-ODR integrációval jelentkezett az igény, hogy a MOKKA 
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felé ne csak bibliográfiai adatokat szolgáltassunk, hanem ezek egészüljenek ki állomány- ill. 
példányadatokkal. A probléma megoldásán jelenleg is dolgozunk. 

2.1.3 A Könyvtári Intézet feladatai 

2.1.3.1 A Könyvtári Intézet alapfeladatai a 2012. évben 

1. Aktív részvétel a 2014-ban kezdődő új stratégiai időszak tervezésében (források elemzé-
se, külföldi gyakorlat áttekintése, különös tekintettel az „Európa 2020” dokumentum 
irányelveire, valamint a kulturális területet érintő egyéb Európai Uniós dokumentumokra; 
javaslat a stratégiai irányok kialakítására, döntés-előkészítő anyagok összeállítása, straté-
giai munkabizottság működtetése). 

Az előkészítő anyagok gyűjtése, nemzetközi trendek áttekintése folyamatosan zajlik. A 
Könyvtárügyi konferenciára ennek elkészült egy összefoglalója. 

A KSZK munkatársai közreműködésével „Könyvtári fejlesztések, fejlődési irányok feltérképe-
zése” címmel annotált bibliográfiát készítettünk az EMMI Könyvtári Osztálya számára a 
2009-2011. év szakirodalmából (2012. január). Több alkalommal szakirodalmi szemléket, 
irodalomkutatásokat állítottunk össze az EMMI Könyvtári osztályának kérésére a stratégia 
előkészítéséhez kapcsolódva. 

2. A NEFMI Könyvtári Osztályának jogalkotási feladataihoz javaslattétel, valamint adat- és 
információszolgáltatás. 

Az EMMI Könyvtári Osztályának jogalkotási feladataihoz javaslattétel, valamint adat- és in-
formációszolgáltatás folyamatosan, a beérkezett kéréseknek megfelelően történt: 16 jogsza-
bályhoz küldtünk előkészítő anyagokat. 

3. Javaslatok készítése és információszolgáltatás a könyvtárak feladatalapú finanszírozásá-
nak kialakításához. 

A könyvtárak feladatalapú finanszírozásának kialakításához több munkaanyagot készítet-
tünk, illetve véleményeztünk az új rendszer kialakításához. "A könyvtári ellátás rendszere 
Magyarországon 2011-ben"; "A falusi nyilvános könyvtári ellátás stratégiai koncepciója"; 
"Háttéranyag az önkormányzati törvény módosításához az önkormányzatok által fenntartott 
könyvtárak kapcsán". 

4. Nemzetközi kitekintés alapján javaslatok készítése a megyei könyvtári ellátás rendszeré-
nek átalakításához. 

Nemzetközi kitekintés alapján javaslatot készítettünk a megyei könyvtári ellátás rendszeré-
nek átalakításához. Beküldtük az EMMI Könyvtári Osztályára (Hegyközi Ilona-Tóth Máté: 
„Területi ellátást végző könyvtárak feladatrendszerei és finanszírozása az egyes európai or-
szágokban”). A későbbiekben kiegészítésképpen a környező országok gyakorlatáról kör-
emailben tájékozódtunk, ennek eredményét is beküldtük. 

5. Elemzés a könyvtárak állomány-nyilvántartási gyakorlatáról, az elektronikus nyilvántartá-
sok használatáról és ezzel összefüggésben javaslata az állomány-nyilvántartás szabályozá-
sára. 
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Elkészítettük az elemzést a könyvtárak állomány-nyilvántartási gyakorlatáról, az elektronikus 
nyilvántartások használatáról, és ezzel összefüggésben javaslatot tettünk az állomány-
nyilvántartás szabályozására, a 3/1975. KM-PM rendelet módosítására. (2012. április; újabb 
javaslat a törvény szövegéhez 2012.11.21.) 

6. Jelentés a MOKKA-R, valamint a MOKKA-ODR helyzetéről, elért eredményeiről. 

Év közben jelentést készítettünk a Minisztérium kérésére a fejlesztések helyzetéről, ezt be-
küldtük a megadott időpontban, s az Egyesület közgyűlését is tájékoztattuk a fejlesztés hely-
zetéről. 

7. Az Intézet szakfelügyelői tanúsítvánnyal rendelkező munkatársainak közreműködésével 
részvétel a NEFMI által meghatározott, 2012-es szakfelügyeleti terv lebonyolításában. 

Részt vettünk a szakfelügyeleti terv előkészítésében. Szakértői felkérés nem történt. 

8. A Könyv Könyvtár Könyvtáros című szakmai folyóirat 2012. évi 12 számának nyomtatott 
és elektronikus megjelentetése; egyéb információs és oktatást támogató kiadványok 
szerkesztése és megjelentetése. 

NKA pályázati támogatással megjelentettük és eljuttattuk az előfizetőkhöz a Könyv, könyv-
tár, könyvtáros 2012. évi 12 számát. A 21. évfolyam 12 számában összesen 124 cikk (tanul-
mány, beszámoló, esszé, interjú, nekrológ, recenzió stb.) jelent meg. Működtettük a folyóirat 
szerkesztő Bizottságát. Elkészítettük a 2013. évi támogatás megszerzése érdekében a NKA 
pályázatot. Folyamatosan töltjük fel a 3K weboldalát. 

Új fejlesztésként az előfizetők számára a nyomtatott megjelenéssel egyidőben elérhetővé 
tettük a teljes számot elektronikus formában is. Nem előfizető olvasóink fél éves késéssel 
nézhetik meg a számokat a webes felületen. Erőforrásaink függvényében gondoskodunk a 
webes archívum visszamenőleges feltöltéséről. Kérdőíves felmérés során tudakoltuk meg az 
olvasók véleményét a lapról. Az észrevételeket igyekszünk folyamatosan érvényesíteni a fej-
lesztések során. Mintegy 500 példányra van előfizetés, továbbá tiszteletpéldányokat is kül-
dünk és az oktatási tevékenységünk támogatására is felhasználunk példányokat. 

9. Kiemelt rendezvény (tervezett): Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója (az OGYK-val kö-
zös rendezvény). 

Pályázatírás, források szerzése megtörtént. NKA és KIM támogatást kaptunk. A szervező bi-
zottságot működtetjük és irányítjuk az előkészítő munkálatokat. Kapcsolódó témákról speciá-
lis 3K számot szerkesztettünk, amelyet a részt vevők megkapnak. 

2.1.3.2 Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A 2008-2013-as stratégia végrehajtásának elemzése, a könyvtárügy aktuális helyzetének 

vizsgálata. 

Elemzés készült a könyvtárak helyzetéről a meglévő adatok elemzésével: „Trendek a statisz-
tikai adatok tükrében (2007-2011.)” 

2. A TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak tevékenységének monitoring vizsgá-
lata. 
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A minisztérium felkérésére a TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak tevékenysé-
gének vizsgálatára monitoring kérdőívet készítettünk, amelyet 2012. június 26-án küldtünk ki 
a nyertes intézményeknek. A felmérés határideje 2012. július 5. A visszaérkezett kérdőívek 
feldolgozása megtörtént, a TIOP anyagot átküldtük a Minisztériumba véleményezésre. A 
felmérést 2012 decemberében újra megnyitottuk a "Nem válaszolók" felé. A beérkezett kér-
dőívek bedolgozása folyamatban van, várhatóan újabb csoportok felkérésére kerül ismétel-
ten sor. 

3. A 2014-2019-es könyvtári stratégiát előkészítő tevékenységek. 

Jelenleg előzetes irodalomgyűjtés folyik. Várhatóan minisztériumi keretek között folytatódik 
tovább a stratégiai tervezés. (Pályázati források felhasználásával szakértők felkérésére ke-
rülhet sor.) 

4. A könyvtárügy aktuális helyzetének vizsgálata. 

A könyvtárügy aktuális helyzetének vizsgálata megtörtént, elkészült ”A magyar könyvtári 
rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve” című munkaanyag. 

5. A könyvtárak számára készülő működési mutatók, – teljesítménymérés, -értékelés, költ-
ségtervezés – összeállítása. 

A könyvtárak számára készülő működési mutatók, – teljesítménymérés, -értékelés költség-
tervezés – összeállítása megtörtént. Folyamatosan készültek a Minisztérium számára háttér-
anyagok a megyei könyvtárak 2013-as költségvetésének tervezéséhez. 

6. A távhasználat mérése. Kérdőíves felmérés az ODR-könyvtárak körében. Az összesítés 
értékelése alapján ajánlás készítése a könyvtárak távhasználatát mérő adatstruktúrájára. 

A megyei könyvtárak a folyamatos létbizonytalanságuk miatt kérték, hogy a létüket nem 
érintő kérdésekkel ne foglalkozzunk. Ennek eleget téve a felmérést későbbre halasztottuk. 

7. A hazai börtönkönyvtárak helyzetét feltérképező kutatás. 

A hazai börtönkönyvtárak helyzetét feltérképező kutatás elkészült. Megjelent (Amberg Esz-
ter: Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. = Könyvtári Figyelő, 2012. 2. sz. 241-
254. p.) 

8. Az elítéltek olvasási szokásainak vizsgálata. 

Az elítéltek olvasási szokásainak vizsgálata elkészült. Megjelent: Amberg Eszter: Könyvtárak 
a peremhelyzetben élők szolgálatában. = Könyvtári Figyelő, 2012. 2. sz. 241-254. p. ; Amberg 
Eszter: Fogva tartott képzelet? = Könyvtári Figyelő, 2012. 4. sz. 690-711. p. 

9. Részvétel a különböző egyesületek, valamint szakmai szervezetek munkájában: MKE, 
UMVP, OTCEF. 

Az MKE-ben való részvétel folyamatos, havonta elnökségi ülések, negyedévente, Tanácsülés, 
alapszabály módosítás, rendezvények, könyvfesztivál, Vándorgyűlés, hírlevél megjelentetés ; 
UMVP MB-nek a ciklusban két ülése volt. 

10. A 2004-ben elvégzett „Könyvtáros hallgatók pályamotivációs vizsgálata” c. kutatás 
megismétlése a 8 évvel ezelőtti szempontok mentén. 
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A kutatás elkészült, az adatfelvétel és az adatok kiértékelése elkészült. Előadás formájában 
tettük közzé: Tóth Máté: Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata (2004-2012) = Könyv-
táros nap, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2012. okt. 10. 

11. Hazai könyvtáros felsőoktatási rangsor elkészítése. 

A kutatás kettős céllal indult, egyrészt kidolgoztuk a felsőoktatási könyvtáros rangsor elkészí-
tésének módszertanát, másrészt pedig elkészítettünk ezen módszertan alapján egy rangsort. 
Az adatfelvétel, az adatok elemzése és a kutatási jelentés is elkészült. – 
(Felsooktatasi_rangsor_v1.doc) - Az eredményeket nem hoztuk nyilvánosságra. 

12. A KSZR projektek hasznosulásának elemzése. 

A KSZR projektek hasznosulásának elemzése megtörtént. Kérdőíves felmérés a KSZR szolgál-
tató helyek közösségi szerepéről, a településen belül betöltött kulturális szerepköréről, lehe-
tőségeiről, súlyáról. Folyik a visszaküldött adatlapok kiértékelése, ebből tanulmány készítése. 

13. A TIOP pályázatot segítendő a környező országokban működő könyvtárbusz-gyártók 
felkutatása és szolgáltatási portfóliójának elemzése. 

A feladatot a TIOP pályázat megjelenésével elvégeztük. A potenciális pályázóknak a szüksé-
ges dokumentációt elküldtük. (Queensland Public Library: Szabványok és irányelvek, Mozgó-
könyvtári szabvány; Pecs_konyvtarbusz_kozbesz_felhivas_2010.pdf) 

14. A legújabb nemzetközi könyvtárbusz trendek elemzése 

 Nemzeti szintű stratégiák alakulása a tradicionálisan „bibliouszos” országokban 
(Skandinávia, Hollandia, Egyesült Államok, Nagy Britannia) és a környező – hasonló 
szociokulturális és gazdasági jellemzőkkel bíró államokban (Szlovénia, Horvátország, 
V4 országok, Románia). 

 Lokális stratégiák, az egyes szolgáltatásokban megnyilvánuló trendek. 

Az elemzés elkészült. Publikáció: Tóth Máté: Könyvtárbusz-szolgáltatások Magyarországon = 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 21:(2) pp. 26-35. (2012) 

15. A könyvtárosok korszerű szemléletének formálása, szakmai kompetenciáik és tulajdon-
ságaik fejlesztése. Előadások tartása szakmai programokon, cikkek, tanulmányok készí-
tése. 

Előadások száma: 19 
Oktatási tevékenység: 6 tanfolyamon 
Publikációk száma: 22 
Szakvélemények készítése: 19 
 

Alapfeladatok: 

 
1. Az ágazati irányítás munkájának segítése. 

 Ld. részvétel a kiemelt feladatok teljesítésében. 

 Munkabizottságok működtetése az irányítás igényeinek megfelelően (stratégia, 
KSZR, statisztikai, minőségbiztosítás stb.). 

A munkabizottságok munkájában (pl. KSZ, NAT előkészítés) a minisztérium igényei szerint 
részt vettük, illetve háttéranyagokkal segítettük a munkát. A stratégiai munkabizottságot a 
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minisztérium fogja létrehozni. Az előkészítés során tanulmányokat jelentettünk meg a könyv-
tári világ szakembereitől, illetve a közgyűjteményi konferenciára egy átfogó jelentést készí-
tettek munkatársaink a könyvtárak helyzetéről és a stratégiai célokról. A megyei könyvtárak 
átalakításának előkészítéséhez is adatokat szolgáltattunk, valamint részt vettünk a jogszabá-
lyok változásának előkészítésében. 

2. A működő szolgáltatások fenntartásával és újak kialakításával szakmai információ és a 
szakma igényeinek megfelelően egyéb segítség nyújtása a különböző típusú könyvtárak-
nak. 

A konyvtar.hu szerkezetén igény szerint változtattunk, pl. egyszerűsítettük a háttéradatbázi-
sok feltöltését, átalakítottuk a hírek menüt és korszerűsítettük az események regisztrálását. 
Szóban, telefonon és írásban megválaszoltuk a könyvtárak szakmai kérdéseit, például a nyil-
vános könyvtárak jegyzékével kapcsolatos számos kérdést is. 

3. A KSZR keretben működő könyvtárak, könyvtári szolgáltató-helyek közösségi szerepének 
követése. 

Követjük a KSZR keretben működő könyvtárak, könyvtári szolgáltató-helyek közösségi szere-
pének alakulását. Ehhez a kérdőíves felmérésnek az on-line kérdőíve elkészült, feldolgozása 
megtörtént. (Publikáció: Könyvtári szolgáltató helyek kulturális szerepben (kutatási jelentés – 
Könyvtári Figyelő 2013-ban.) 

4. A könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás meghonosításával és széles körű el-
terjesztésével kapcsolatos feladatokat ellátása, a szükséges munkabizottságok működte-
tése. 

Végeztük a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás meghonosításával és széles 
körű elterjesztésével kapcsolatos feladatokat, működtettük a szükséges munkabizottságokat. 

5. Jogszabály alapján a titkársági teendők ellátása a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 
Minőségi Díj adományozásával kapcsolatosan, a minisztériumi Könyvtári Minőségügyi Bi-
zottság irányításával. Dokumentum megjelentetése a Könyvtári Közös Értékelési Keret-
rendszer követelményeiről elektronikus és nyomtatott formában. 

Jogszabály alapján elláttuk a titkársági teendőket a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári 
Minőségi Díj adományozásával kapcsolatosan, a minisztériumi Könyvtári Minőségügyi Bi-
zottság irányításával. 

A KMB ülésekről emlékeztetőket készítettünk, valamint információkat jelentettünk meg a KI 
honlapján, a Minősített Könyvtár cím pályázattal kapcsolatos teendőkről (pl. a szakértők 
véleményének továbbítása, oklevél megrendelése, a pályázati pénzzel való elszámolás stb.) 

6. A nyilvános Könyvtári Jegyzék, a könyvtári Minerva, valamint a Könyvtári statisztika 
adatbázisaiból készült közös adatbázis aktualizálása, működtetése. 

A nyilvános Könyvtári Jegyzék, a Könyvtári Minerva, valamint a Könyvtári statisztika adatbá-
zisaiból készült közös adatbázist aktualizáltuk, működtettük. Megjelent a 37-39. NYKJ (febr., 
jún., aug.); az új jegyzék november vége óta miniszteri aláírásra vár. 

7. A „konyvtar.hu” portál fejlesztése. 

Folytattuk a „konyvtar.hu” portál fejlesztését. Nyilvános könyvtári jegyzék adatbeviteli felüle-
te elkészült. A tesztelés után használatba vehető.  Az eseménynaptár modul fejlesztése meg-
történt, lehetővé vált tetszőleges exportok kinyerése a rendszerből. A nyitó oldal struktúrája 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 29 ~ 

átalakult. A hírek menüpontban a megjelenési sorrendben sikerült megoldani az átnyúló dá-
tumok kezelését és a képernyő felső részének felszabadítását. 

8. Az osztályhoz tartozó különböző adatbázisok építése. 

 Gyerekirodalom 

 A hátrányos helyzetű olvasók könyvtárhasználatát segítő eszközök, és könyvtári szol-
gáltatások 

 A könyvtárakat érintő országos pályázatok 

 Határon túli könyvkiadók 

 A Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék 

 A könyvtári fölöspéldány-jegyzékek 

Folytattuk az osztályhoz tartozó különböző adatbázisok építését. 

 

Állandó (jogszabályban előírt) feladatok: 

 
1. A minisztérium által átadott 2010. évi szakfelügyeleti jelentések feldolgozása és elemzé-

se, az adatokat beépítése a szakfelügyeleti adatbázisba. Trendek, javaslatok megfogalma-
zása. 

Feldolgoztuk és elemeztük a minisztérium által átadott 2010. évi szakfelügyeleti jelentéseket, 
az adatokat beépítettük a szakfelügyeleti adatbázisba. A kérdőívek összesítése elkészült. 

2. A Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt, illetve a 
minisztérium által meghatározott feladatok ellátása. 

Elláttuk a Nyilvános Könyvtári Jegyzék vezetésével kapcsolatos, jogszabályban előírt, illetve a 
minisztérium által meghatározott feladatokat. 

3. A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásának lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
ellátásának nyilvántartása és szervezése, a jogszabályban előírt feladatok ellátása. 

A könyvtárak érdekeltségnövelő támogatását rendben lebonyolítottuk. 

4. Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és kontrollált 
formájú teljes (T) és válogatott (V) verzió készítése és közzététele a KI honlapon. 

Az adatszolgáltató könyvtárak éves statisztikai adataiból összerendezett és kontrollált for-
mában teljes (T) és válogatott (V) verziót készítettünk és tettünk közzé a honlapunkon az első 
félév végéig. 

5. Az adatok elemzése, a trendek megállapítása, a 2011. évi könyvtári teljesítménymutatók 
publikálása, javaslat tétel a statisztikai adatgyűjtés korszerűsítésére. 

Az év második felében elvégeztük az adatok elemzését, a trendek megállapítását, publikáltuk 
a 2011. évi könyvtári teljesítménymutatókat, javaslatot tettünk a statisztikai adatgyűjtés 
korszerűsítésére. 

6. Az excel kimutatásprogramjával készült statisztikai keresőfelületes adatbázis bővítése a 
2011-es adatokkal. 

Az excel kimutatásprogramjával elkészült a statisztikai keresőfelületes adatbázis bővítése a 
2011-es adatokkal. 
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7. Összefoglaló készítése a NEFMI-nek a 2012. év Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő 
könyvtárak szakfelügyeleti jelentéseiről. 

A szakfelügyeleti jelentéseket nem kaptuk meg időben, így feldolgozásuk csak késve történ-
het meg. 

8. Eseménynaptár szerkesztése a NEFMI Könyvtári Osztály részére a könyvtárak szakmai 
rendezvényeiről. 

Eseménynaptárat szerkesztettünk a Könyvtári Osztály részére a könyvtárak szakmai rendez-
vényeiről, - 17 könyvtár heti rendszerességű figyelésével -amelyet hetente rendszeresen 
megküldtünk a minisztérium részére.  

2.1.3.3 Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A magyarországi könyvtárak nyertes TÁMOP 3.2.4., ill. (a várhatóan meghirdetésre 

kerülő) 3.2.12 pályázatai megvalósításának keretében: 

a.) A vonatkozó igények felmérése után szakmai és idegen szaknyelvi akkreditált 
programjai alapján képzések indítása. 

A magyarországi könyvtárak nyertes TÁMOP 3.2.4., ill. 3.2.12 pályázatai megvalósításának 
keretében: 

 a pályázatok benyújtása idején 441 árajánlatot adtunk ki szolgáltatóként, 

 az eredményhirdetés után felmértük mindkét pályázat vonatkozásában a képzési igénye-
ket, és az igények alapján állítottuk össze 2013. évi képzési tervünket. 

b.) Országos szakmai tanácsadó szerep ellátása a TÁMOP pályázat képzési, 
továbbképzési témáinak vonatkozásában. 

A képzési tanácsadás elektronikus nyilvántartása szerint összesen 142 alkalommal láttunk el 
a TÁMOP pályázat képzési, továbbképzési témáinak vonatkozásában országos szakmai ta-
nácsadó szerepet. 

2. Felkészülés a tanfolyamok távoktatási formában való működtetésére (amely tanfolyam 
esetében ez releváns). 

A korábbi web2-es akkreditált programunkat átalakítottuk távoktatási/blended learning 
formájúvá: 60 órában. Előkészületek történtek további tanfolyamok átalakítására. 

3. Az akkreditált programok sorában: 

a.) Új képzések kidolgozása, a korábbi programok megújítása1 

Az alábbi képzési programokat újítottuk meg: 

 zenei akkr. program (az előző 30 órás program folytatása: 30 óra) 

                                                           
1 A feladat igen komoly anyagi terhekkel jár – a módosított 1/2000-es NKÖM rendeletben megszabott akkreditációs díjak 
szerint. 
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 webkettes akkr. program (a korábbi képzés teljes átalakítása távoktatási/blended 
learning formájúvá: 60 óra) 

b.) A munkaerő-piaci igényekhez igazodva (a TÁMOP-os megrendelések csökkenése 
esetén: idősek, munkanélküliek, kismamák stb. – felnőttképzési FAT-akkreditáció), és 
az ismeretek elsajátításának új eszközeit (e-learning, távoktatás stb.) alkalmazva a 
képzési és továbbképzési kínálat szélesítése. 

A TÁMOP pályázók körében nagyon magas igény mutatkozott a meglévő, 2013-ban indítan-
dó tanfolyamok iránt így erre koncentráltunk, hiszen ha valóban ilyen mértékű igény jelent-
kezik a tanfolyamaink iránt, akkor ez is meglehetősen sok feladtok fog ránk róni. Megújítot-
tuk az intézményi akkreditációt és a vizsgaszervezési jogunk megújítását is kezdeményeztük.  

c.) Az elmúlt évek során határontúli képzési programokban megvalósított tanfolyami és 
résztvevői információk adatbázisba szervezése. 

Az adatbázist tartalmazó honlap (www.konyvtarakhataroknelkul.hu) az OSZK szerverére ke-
rült, a Drupál 7-re való átálláshoz viszont nem kaptuk meg az OSZK-tól a tesztelést lehetővé 
tevő szerver-tárhelyet. 

4. OKJ-s képzései kapcsán: 

a.) Részvétel a NSZFI által kezdeményezett OKJ-módosítás munkálataiban: a 
segédkönyvtáros SZVK megújításában. 

OKJ-s képzéseink kapcsán részt vettünk a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
által kezdeményezett OKJ-módosítás munkálataiban: a segédkönyvtáros SZVK megújításá-
ban. 

 Részt vettünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakértői felkészíté-
sen, ill. valamennyi, a segédkönyvtáros képzést érintő tárcaközi egyeztetésen, 

 elkészítettük a segédkönyvtáros képzés módosított szakmai és vizsgakövetelményeit, 

 kidolgoztuk a módosított szvk-hoz igazított új képzési programot. 

b.) Az ágazati irányítás támogatásával a segédkönyvtáros képzés országos 
szakfelügyeleti rendszerének megtervezése. 

A szakfelügyeletre vonatkozó jogszabályt módosítás alá vette a minisztérium, a tervezet 
ugyan elkészült, de a várható változások miatt nem nyújtottuk be a Könyvtári osztályra. 

c.) A 2012. december elején lejáró vizsgaszervezési jog megújítása. 

A minisztérium Szakképzési és Felnőttképzési, valamint Könyvtári osztályának segítségével 
előkészítettük a 2012. október végén lejárt vizsgaszervezési jogunk megújítását (egyelőre: 
rendelettervezet). 

5. Akkreditált intézményként: a 2012 decemberében lejáró akkreditált intézményi cím 
megújítása2. 

Akkreditált intézményként újabb négy évre megújítottuk a 2012 decemberében lejárt akkre-
ditált intézményi címünket: 

                                                           
2 A feladat igen komoly anyagi terhekkel jár – a 7/2002. FMM rendeletben megszabott eljárási díj: 400.000,- Ft 

http://www.konyvtarakhataroknelkul.hu/
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 a lezajlott tanfolyamok dokumentációs csomagjainak ellenőrzése, rendezése, rendszere-
zésének módosítása; 

 a jogszabályváltozásokból következő hiányok pótlása (pl. órarendek elhelyezése a lezaj-
lott tanfolyamok dokumentációs csomagjában); 

 a már meglévő oktatói bizonyítványmásolatok és oktatói nyilatkozatok felmérése, a hi-
ányzók listázása, bekérése, a beérkezett dokumentumok gyűjtése, rendszerezése; az ér-
vényben lévő képzések munkaügyi központ és FAT által kiadott engedélyeinek összeveté-
se, a szükséges módosítások engedélyeztetése a két hatóságnál; 

 az önértékelés alapját képező összesítő táblázatok elkészítése a négy év alatt lezajlott 
tanfolyamok minőségbiztosítási összefoglalói alapján – éves bontásban; 

 az éves önértékelések elkészítése; 

 az éves fejlesztési tervek elkészítése; 

 az éves minőségcélok elkészítése; 

 határozatok elkészítése az előzetes tudásmérésről; 

 az éves tankönyvlisták elkészítése; 

 az éves képzési tájékoztatók elkészítése; 

 az éves táblázatos kimutatások elkészítése a meghirdetett/lezajlott tanfolyamokról kép-
zési helyszínenként; 

 a képzési programok és felnőttképzési szerződések frissítése (a legutóbb akkreditáltatott 
programok esetében elkészítése), összevetése a hálótervekkel; 

 az elektronikus tanfolyami nyilvántartó felület adatainak egységesítése, pótlása a nyom-
tatott dokumentáció és a tanúsítványok alapján. 

6. Honlapjának folyamatos karbantartása keretében: 

a.) A Könyvtári Figyelő 1990-2006-ig terjedő, és a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1997-
2006-ig terjedő számainak Wordpress alapokra helyezése. 

Áthelyeztük a Könyvtári Figyelő 1990-2006-ig terjedő, és a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 
1997-2006-ig terjedő számait Wordpress alapokra, a folyóiratok használatát felmérő kérdő-
ívet szerkesztettünk és tettünk közzé. 

b.) A Könyvtáros ki kicsoda adatbázist és a Gyerekirodalmi adatbázist a korábbi e107 
oldalról a Drupál tartalomkezelő alá helyezése. 

Az OSZK szerver-gondjai miatt nem tudtunk tárhelyet biztosítani a teszteléshez, ezért a fel-
adat nem valósulhatott meg, 2013-ra csúszik. 

c.) A távoktatási felület tárhely gondjának megoldása, motorjának frissítése Moodle 
2.0-ra 

A frissítés megtörtént. A Könyvtári Intézet távoktatási felületén megújítottuk az adatbázist, 
új tanfolyami felületeket alakítottunk ki; frissítéseket töltöttünk fel, folyamatosan adminiszt-
ráltuk a portált. 

 
Általános feladatok: 

 

1. Az intézeti honlap, mint az Intézet legfontosabb belső és külső kommunikációt biztosító 
eszközének gondozása és frissítése. 
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Gondoztuk és működtettük az intézeti honlapot, mint az Intézet legfontosabb belső és külső 
kommunikációt biztosító eszközét: 

 az Archívumot áthelyeztük 

 a közadattárat, az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos híreket, és a tanfolyami je-
lentkezési lehetőség linkjét kiemeltük, 

 a Könyvtári Figyelő RRS csatornáját megbontottuk, 

 a MOKKA-oldalt és az EBSCO-oldalt átalakítottuk, átszerveztük, 

 az aktuális képzéseket frissítettük a becsatornázott Twitter hírfolyamon, 

 a frissítésekkel kapcsolatosan egyeztettünk az Információszolgáltatási Igazgatósággal, 

 segítséget nyújtottunk a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új elektronikus szolgáltatá-
sának (Hírtár) kialakításában, 

 e-könyves blogot készítettünk (menü- és almenüpontok kialakítása, tartalmak feltöltése, 
QR kód, RSS csatorna megjelenítése a KI honlapján), 

 az elektronikus képzési nyilvántartást frissítettük, módosítottuk a felmerült 
tanfolyamszervezési igények szerint, 

 intézeti honlapbizottság működtetésével előkészítettük a Drupal 6-os alapú oldal 7-re 
való áttérését. 

A Könyvtári Intézet legkeresettebb honlapjainak/szolgáltatásainak látogatottsága 

 

Könyvtári 
Intézet 

honlapja 

Könyvtár-
tudományi 

Szakkönyvtár 

Könyv, 
Könyvtár, 

Könyvtáros 

Könyvtári 
Figyelő 

Gyerek-
irodalmi 

adatbázis 

Távokt. 
Portál* 

E-könyves 
infotár** 

Látogatások  
száma 136.891 543 635 18.199 31.016 4.687 12.347 

Oldalmeg-
tekintések 370.410 590 38.200 32.615 90.360 43.828 22.582 

 
2. A könyvtári és információs területhez kapcsolódó kompetenciák és minősítési rendszer 

hazai bevezetésének támogatása (a MKE-vel való együttműködés függvényében). 

Nem merült fel igény az MKE részéről. 

3. A könyvtáros társadalom folyamatos tájékoztatása a felsőfokú könyvtárosképzésről, 
kapcsolatteremtés a minisztérium és a képző intézmények között. 

Rendszeresen tájékoztatást adunk a tanfolyamainkról és a képzésekről a Katalisten, illetve 
konkrét megkeresésekre. A honlapunkon rendszeresen frissítjük az éves képzési tervet és a 
tanfolyamokról szóló információkat. 

 A felsőfokú könyvtárosképzésre vonatkozóan a minisztérium Könyvtári osztálya számá-
ra, 

 táblázatos kimutatást készítettünk az informatikus könyvtáros (BA, MA) szak 2012. évi 
felvételi keretszámairól, 

 helyzetképet állítottunk össze a felsőfokú informatikus könyvtáros képzésről, 

 a tanszékek egy részével együttműködve részt vettünk a felsőoktatást érintő jogszabály-
tervezetek (pl. felsőoktatási szakképzés, kétszakos tanárképzés) véleményezésében. 

4. Részvétel a szakirányú alap- és mesterképzések során megszerezhető képesítések mun-
kaköröknek való megfeleltetése kialakításában, a képesítési és munkakörökre vonatkozó 
rendeletek háttéranyagának előkészítésében. 
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Az Intézet a Minisztérium felkérésére folyamatosan közreműködik a háttéranyagok elkészíté-
sében. 

5. Képzési tanácsadás, a hazai és határon túli képzőhelyek ellátása oktatási segédanyagok-
kal, a jelenleg akkreditált továbbképzési programok fejlesztése a hétéves továbbképzés-
ben felmerülő igények alapján, ill. pályázati lehetőségek kihasználásával új programok ki-
dolgozása és összeállítása. 

Képzési tanácsadás: 502 alkalommal. 

A középfokú könyvtárosképzés füzetsorozatát igény szerint juttattuk el a budapesti és vidéki 
segédkönyvtáros képzőhelyeknek (a határontúli képzőhelyek ellátása a minisztériumi támo-
gatás idei hiánya miatt elmaradt, 

Új oktatókat akkreditáltattunk már működő programjaink egy részéhez. 

6. Az iskolarendszeren kívüli képzőhelyek munkájának összehangolása, vizsgaszervezés, a 
segédkönyvtáros képzés és rokonszakmái OKJ-s vizsgarendszer működésének előkészítése 
és módszertani támogatása; az új típusú vizsgáztatásban részt vevő vizsgabizottsági tagok 
és oktatók felkészítésének megszervezése; a tanfolyami adminisztráció adatbázis alapú 
rendszerének továbbfejlesztése. 

Megszerveztük az idei segédkönyvtáros képzőhelyi értekezletet, ahol tájékoztattuk a résztve-
vőket a képzés jövőre bekövetkező változásairól. 

Vizsgaszervezőként az OSZK-val együttműködve előkészítettük és megszerveztük az idei vizs-
gákat: 

 Csorba Győző Megyei és Városi Könyvtár, Pécs (15 fő, ebből 1 fő kvt. asszisztens végzett-
séggel), 

 FSZEK, Budapest (22 fő, ebből 7 fő kvt. asszisztens végzettséggel), 

 KI, Budapest (28 fő, ebből 4 fő kvt. asszisztens végzettséggel). 

Egyeztetve a partner képzőhelyekkel a szeptemberben induló képzésekről összegyűjtöttük a 
2013-as évre tervezett segédkönyvtáros vizsgahelyszíneket, kialakítottuk a vizsgahónapokat. 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának megrendelésére elké-
szítettük a vizsga három központi írásbeli tételének hat-hat sorozatát, a KI vizsgájának gya-
korlati vizsgafeladat-sorait, és lektoráltuk a FSZEK gyakorlati vizsgafeladat-sorait. 

Támogattuk a vizsgaelnököket pályázatuk elkészítésének segítésével az országos névjegyzék-
re kerülésben; módosításokat hajtottunk végre a tanfolyami adatbázis működésében (pl.: a 
jelentkezési lap átalakítása, a visszakeresések bővítése). 

7. Éves képzési terv elkészítése és közzététele; OKJ-s szakképzés és akkreditált továbbkép-
zési programokon alapuló tanfolyamok indítása; távoktatási felület működtetése. 

Közvetlen képzési tevékenységünk során a minőségbiztosítás fokozatos kiépítése mellett 

 elkészítettük és közzétettük éves képzési tervünket, 

 OKJ-s szakképzést és akkreditált továbbképzési programokon alapuló tanfolyamokat indí-
tottunk (az adatokat tartalmazó összefoglaló táblázatot ld. lejjebb!), 

 a ruhatár új elhelyezése miatt oktatótermünket átköltöztettük az 539/a terembe, 

 folyamatosan működtettük saját (http://ki.oszk.hu/kitavokt/) és a partner képzőhelyek 
számára kialakított (www.konyvtaroskepzes.hu) távoktatási felületeinket, 
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OKJ-s és akkreditált képzések – 2012. január-december3 

A tanfolyam neve / rövidítése 
Tervezett bevétel / 

létszám 
Ténylegesen befolyt 

bevétel / létszám 

OKJ segédkönyvtáros képzés / tavaszi 
félév 

1.885.000 / 25 fő 1.965.000 / 26 fő 

Könyvtári vezetői ismeretek I. 840.000 / 21 fő 920.000 / 23 fő 

Könyvtári vezetői ismeretek II. 520.000 / 13 fő 560.000 /14 fő 

Könyvtári vezetői ismeretek III. 640.000 / 16 fő 760.000 /19 fő 

Könyvtári vezetői ismeretek IV. 800.000 / 20 fő 920.000 / 23 fő 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának 
lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában 

540.000 / 9 fő 480.000 / 8 fő 

Zenei könyvtári ismeretek I. 300.000 / 10 fő 300.000 / 10 fő 

OKJ segédkönyvtáros képzés / őszi félév 1.875.000 / 25 fő 2.118.750 /29 fő 

Felkészülés a különböző felhasználói cél-
csoportok olvasásfejlesztésére 

650.000 / 13 fő 550.000 /11 fő 

Összesen 8.050.000 8.573.750 

 

Vizsgaszervezés, 2012. 

A vizsga helyszíne 
Tervezett bevétel / 

létszám 
Ténylegesen befolyt 

bevétel / létszám 

Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs 176.700 / 15 fő 176.700 / 15 fő 

OSZK KI 1.500.000 / 29 fő 1.500.000 / 29 fő 

FSZEK 309.600 / 24 fő 309.600 / 24 fő 

Összesen: 1.986.300 1.986.300 

 

Terembérlet, 2012. 

Képzés Tervezett bevétel 
Ténylegesen befolyt 

bevétel 

Továbbképző előadássorozat a honvédségi 
könyvtárosok számára 

50.000 50.000 

 

8. Információszolgáltató és tanácsadó tevékenység, az ehhez kapcsolódó elektronikus szol-
gáltatások (a könyvtárosok személyi katasztere, a könyvtári szakfelügyelők adatbázisa, 
gyerekirodalmi adatbázis, könyvtárépítés és –berendezés, biztonságtechnika és állomány-
védelem – különösen a muzeális dokumentumok speciális vagyon- és állapotvédelmét 
szolgáló eszközök és rendszerek stb.) működtetése. 

Folytattuk információszolgáltató és tanácsadó tevékenységünket, működtettük ehhez kap-
csolódó elektronikus szolgáltatásainkat: 

 könyvtárosok személyi katasztere: 13 módosítás, 5 új regisztráció, 

                                                           
3 A képzések alacsony számának oka a továbbképzés állami támogatásának hiánya és az, hogy a korábbi európai uniós 

pályázatok 2012 előtt lezárultak. Az összegekben nem szerepelnek a 2012-ben befizetett, de 2013-as képzésekre, vizsgázta-
tásra vonatkozó, ún. függő tételek, ezek összege: 565.400,- Ft. 
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 gyerekirodalmi adatbázis: az éves termés leválogatása, átnézése az OSZK-ba beérkezett 
kötelespéldányok alapján, kb. 35 recenzió megírása, betöltése; az adatbázis reklámozá-
sára alkalmas szórólap és a nyári olvasmányok ajánlásához új oldal elkészítése; részvétel 
az adatbázis jövőjéről, fejlesztéséről a HUNRA-val folytatott egyeztetésen, 

 könyvtárépítés és -berendezés adatbázisa: 12 felújított, 2 új könyvtár (94 fotót, 13 alap-
rajz); tanácsadás; a 2010-2011. évben átadott könyvtárépületek összesítő jegyzékének 
elkészítése; a minisztérium Könyvtári osztályának kérésére válogatás az adatbázis fotó-
anyagából: a Nyilvános Könyvtári Jegyzékhez csatolható fotók, ill. kistérségi gyermek-
könyvtárakról készült fotók, lista készítése, 

 biztonságtechnika és állományvédelem adatbázisa: 60 cég adatainak frissítése (ebből: 1 
új, 1 megszűnt); a kategóriák átrendezése és bővítése; 6 új szolgáltatás és védelmi rend-
szer felvétele; tanácsadás, 

 könyvtári hulladékkezelés adatbázisa: frissítés (30 cég), 

 könyvtári bútorok adatbázisa: frissítés (69 cég); könyvtári világítástechnika: frissítés (13 
cég); könyvtári árnyékolástechnika: frissítés (18 cég + 1 új), 

 restaurálás: frissítés (9 cég), 

 könyvtárköltöztetés adatbázisa: frissítés (18 cég), 

 folyamatos jogszabály- és jogszabálytervezet-figyelés, különös tekintettel a felnőtt- és 
szakképzési vonatkozásokra, 

 folyamatos tájékoztatás az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolásokkal kapcso-
latos változásokról, az ezzel kapcsolatos információk számára önálló oldal kialakítása 
honlapunkon: http://ki.oszk.hu/content/muzeumi-belepo. 

9. A külföldi magyar intézetek és a határon túli magyar könyvtárak munkájának támogatá-
sa (akkreditált programok és továbbképzés a források függvényében, találkozók, informá-
ciócsere, tanácsadás, bibliográfiai összeállítások stb.). 

A minisztériumi támogatás idei hiánya miatt nem teljesült. A támogatás esetleges pótlása 
érdekében határontúli könyvtári partnereinkkel együttműködve részt vettünk „A nem formá-
lis tanulás támogatásának új lehetőségei felnőttek számára könyvtári környezetben – EURO-
TÉKA” elnevezésű Grundtvig-pályázat összeállításában (sajnos, a pályázat nem nyert). 

10. Együttműködés a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, a Budapesten működő külföldi 
kulturális intézetekkel, a Publika Magyar Könyvtári Körrel, a Fővárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézettel. 

Oktatói, előadói minőségben többször tartottunk előadásokat a MKE felkérésére. 

A Publika Könyvtári Körrel az idei évben az OSZK nem újította meg szerződését, az együttmű-
ködés véget ért; a FPPTI helyett a Könyvtárostanárok Egyesületével működünk együtt a 
könyvtárostanárok képzésében (segédkönyvtáros képzés). 

2.1.3.4 Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Részvétel az országos könyvtári stratégia kialakításában. 

Folyamatos. 

http://ki.oszk.hu/content/muzeumi-belepo
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2. A külföldi szakmai trendek megismertetése. 

Folyamatos. 

3. Retrospektív konverzió. 

Folyamatos. 

 
Alapfeladatok: 

 
1. A KSZK honlapjának üzemeltetése. 

Folyamatos. 

2. Online szolgáltatások gondozása. 

Folyamatos. 

3. Rendszeres információszolgáltatás a különböző használói rétegek igényei szerint. 

Folyamatos. 

 
Állományalakítás, gyűjteményépítés / Feldolgozó munka / Raktározás / Állományvédelem 

 
1. A KSZK gyűjteményének könyvtártudományi és könyvtörténeti tárgyú publikációkkal tör-

ténő gyarapítása kurrensen és retrospektíve. Beszerzési források: nemzetközi kiadvány-
csere, recenziós példányok, fölöspéldány-jegyzékek, ajándékok és hagyatékok. 

A könyvgyarapodás 146 db – 471 ezer Ft becsértékben. Ebből vétel: 0 db, ajándék: 111 db – 
428 ezer Ft, nemzetközi csere: 1 db – 5000 Ft, saját csere: 1 db – 500 Ft, kötelespéldány: 22 
db – 37 ezer Ft. Nyelvek szerinti bontásban: 84 magyar, 49 angol, 1 orosz, 7 német, 5 egyéb. 

A szakdolgozatok gyűjteménye 124 tétellel gyarapodott.  

Az időszaki kiadványok gyűjteménye a megrendelt folyóiratokkal, köztük csak elektronikusan 
elérhetőekkel bővült. A megrendelt címek rendben beérkeztek. A ProQuest szakmai adatbá-
zisban további folyóiratok cikkeinek teljes szövegeihez férhettünk hozzá. 

2. A gyűjtőkörbe tartozó e-kiadványokkal az OSZK DK gyarapítása. 

Sajnálatos módon az OSZKDK-t nem tudtuk szándékaink szerint gyarapítani, mivel az online 
forrásból származó, nem PDF formátumú fájlokat nem tudja fogadni a rendszer; így a be-
szolgáltatott dokumentumok nem láthatók. 

3. A KSZK gyűjteményébe kerülő dokumentumok nyilvántartása, feldolgozása és elérhető-
vé tétele. A KSZK online katalógusának építése, beleértve a könyvtörténeti virtuális kata-
lógust is. 

Gondoskodunk a KSZK gyűjteményébe kerülő dokumentumok nyilvántartásáról, feldolgozá-
sáról és elérhetővé tételükről. A NEKTÁR rendszerben építjük a KSZK online katalógusát, a 
könyvtörténeti virtuális katalógust is beleértve. Az online katalógusba 271 könyv és 125 
szakdolgozat adatai kerültek be. A költözés kapcsán az olvasótermi állományból kivont 1.901 
tétel áthelyezése is megtörtént. 

4. A KSZK állományának rendszeres bejelentése a MOKKA-ba. 
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A KSZK állományát – az E-szolgáltatási Igazgatóság közreműködésével – rendszeresen beje-
lentjük a MOKKA-ba. Ebben az évben a technikai fennakadások és szakember hiány miatt 
csak egy alkalommal töltődtek át a rekordok. 

5. A külföldi és magyar szakfolyóiratok áttekintése alapján dezideráta nyilvántartás készíté-
se. 

A külföldi és magyar szakfolyóiratok áttekintése alapján dezideráta nyilvántartást készítet-
tünk a Desire adatbázisban. (Az év folyamán a munkaállomás meghibásodása miatt komoly 
nehézségeink adódtak.) 

6. A különgyűjtemények anyagának rendezése (könyvtárismertetők, fotók, meghívók, pla-
kátok, pr-anyagok). 

Folytattuk a különgyűjtemények anyagának rendezését. 

7. A könyvtárosképző tanszékekkel együttműködve a szakdolgozatok válogatott és elektro-
nikus formájú begyűjtése. Az állományból hiányzó PhD disszertációk megszerzése. 

A könyvtárosképző tanszékekkel együttműködve megszervezzük, hogy a szakdolgozatokat 
válogatva és elektronikus formában kapjuk meg. Begyűjtjük az állományból hiányzó PhD 
disszertációkat. Idén az adatok összegyűjtésére került sor. A költözés prioritása miatt az 
egyéb feladatok átkerülnek 2013-ra. 

8. A KSZK cédulakatalógusainak (könyvek) retrospektív konverziója a kidolgozott munka-
menet alapján. 

Végezzük a KSZK cédulakatalógusainak (könyvek) retrospektív konverzióját a kidolgozott 
munkamenet alapján. Elkészült a munkamenet első verziója. A költözés prioritása miatt a 
konverzió teendői átütemezésre kerültek. 

9. A KSZK időszaki kiadvány-anyagának feldolgozása; az IKR rekordjainak honosítása, illetve 
létrehozása, beleértve az állományadatokat és a tartalmi feltárást is. 

Folytatjuk a KSZK időszaki kiadvány-anyagának feldolgozását; az AMICUS rekordjainak hono-
sításával, illetve létrehozásával, az állományadatokat és a tartalmi feltárást is beleértve. 

A költözés prioritása miatt erre a folyamatosan végzendő feladatra nem jutott kellő idő és 
kapacitás. A feladat elvégzése a jövő évben folytatódik. 

10. A gyűjtőköri szabályzat 2011-es módosításainak egyeztetése az OSZK-val. 

A szabályzat az OSZK gyűjtőköri szabályzatának függeléke lesz; az OSZK-val való egyeztetésé-
re a 2013 elején kerül sor. 

11. A fölöspéldányok kezelése, jegyzékek készítése, a felajánlás és hasznosítás ügyeinek 
intézése. 

Kezeljük a fölöspéldányokat: jegyzékeket készítünk, intézzük felajánlásukat és hasznosításu-
kat. Az állományból 55 kötetet töröltünk, ezekről jegyzék készült, amelyet közzétettünk a 
Könyvtári Intézet fölöspéldány-oldalán. 34 kötetre fogadtunk igényt más könyvtártól. 

12. Raktározási és állományvédelmi teendők ellátása. 

Rendben megoldottuk a raktározási és állományvédelmi teendőket. A költözés kapcsán rend-
kívüli raktározási és nyilvántartási feladatok is adódtak. 
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Analitikus feldolgozás, adatbázis-építés: 

 
1. A könyvtörténet és a könyvtártudomány magyar és külföldi szakcikkeinek, a vonatkozó 

tanulmánykötetek tanulmányainak analitikusan feldolgozása a kurrens anyaggal (és kis 
mértékben retrospektív anyaggal) a HUMANUS adatbázisban. A feldolgozás nemcsak saját 
állomány alapján történik, hanem az OSZK állománya és a távolról elérthető források 
alapján is. 

A könyvtörténet és a könyvtártudomány magyar és külföldi szakcikkeit, a vonatkozó tanul-
mánykötetek tanulmányait analitikusan feldolgozva a kurrens anyaggal (és kis mértékben 
retrospektív anyaggal) építjük a HUMANUS adatbázist. A feldolgozást nemcsak saját állo-
mányunk, hanem az OSZK állománya és a távolról elérthető források alapján is végezzük. 

A magyar könyvtártudományi anyagból 686 új tétellel gyarapodott az adatbázis; 81 további 
tételt vettünk át mások feldolgozásából. A magyar könyvtörténeti anyag 500 tételnyi gyara-
podást jelentett; 260 további tétel átvételével. A külföldi könyvtártudományi anyag 484 té-
tellel bővült, ebből 322-höz tartozik szöveges összefoglaló (referátum). A címként felvett kül-
földi tételek száma 162 (ennek túlnyomó része még a Könyvtári Figyelő 1. számához kiválasz-
tott címanyag; a későbbiekben a címanyag mennyiségét lecsökkentettük). 

2. A különböző szakirodalmi munkaadatbázisok egyesítése a HUMANUS adatbázisban; a 
MANCI adatbázis teljes konverziójának megkezdése. 

Terveztük, hogy folytatjuk a különböző szakirodalmi munkaadatbázisok egyesítését a 
HUMANUS adatbázisban; ha a programozási feltételek adottak, megkezdjük a MANCI adat-
bázis teljes konverzióját. A munkaadatbázisok egyesítése a programozási feltételek teljesülé-
se és a szükséges munkaidő-ráfordítás hiányában nem valósult meg. 

 
Tartalmi feltárás: 

 
1. A feldolgozó munka során a dokumentumok tárgyszavazása, tárgyszavazó értekezletek 

megtartása. 

A feldolgozó munka során elkészült rekordok esetében elvégeztük a dokumentumok tárgy-
szavazását. A munkafolyamatot a csökkentett létszám miatt ésszerűsítettük. 

2. A Könyvtár- és tájékoztatástudományi tezaurusz gondozása, az új tárgyszavak és a módo-
sítások átvezetése a HUMANUS Dictio adatbázisában. 

Gondozzuk a Könyvtár- és tájékoztatástudományi tezauruszt, az új tárgyszavakhoz anyagot 
gyűjtöttünk. 

 
Kiadványok előállítása / Saját kiadványok terjesztése: 

 
1. A Könyvtári Figyelő (KF) című negyedéves, országos szakfolyóirat nyomtatott és elektro-

nikus verziójának szerkesztése; a KF weblapjának gondozása; a KF-fel kapcsolatos pályáza-
tok menedzselése. 

Szerkesztjük a Könyvtári Figyelő (KF) című negyedéves, országos szakfolyóirat nyomtatott és 
elektronikus verzióját; gondozzuk a KF weblapját; menedzseljük a KF-fel kapcsolatos pályáza-
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tokat. A 2012-ben esedékes számok rendben megjelentek. Kovács Katalin megbízást kapott a 
Könyvtári Figyelő főszerkesztői teendőinek ellátására. Az év folyamán újjáalakult a szerkesztő 
bizottság, továbbá a lap elnyerte a lektorált folyóirat státuszát. 

A 2012. év adatai: 13 tanulmány, 6 műhelytanulmány, 9 történeti visszatekintés, 10 hosz-
szabb, a külföldi könyvtárügyet bemutató írás, 11 könyvismertetés. 

Az internetes megjelenésben szerkezetváltás történt: az új struktúrában az 1990 és 2006 kö-
zött megjelent számokhoz címkefelhő készül, ez 2013-ban is folytatódik. 

A Könyvtári Figyelő fogadtatásáról olvasói internetes felmérés készült; az eredmények publi-
kálására a 2013. évi 1. számban kerül sor. 

A referáló rovat keretében az egyes számokban 79 (2012/1.), 77 (2.), 82 (3.) és 84 (4.), össze-
sen 322 referátumot adtunk közre. 

2. A Könyvtári Figyelő terjesztése, az előfizetések kezelése, a vonatkozó szerződések intézé-
se. 

Terjesztjük a Könyvtári Figyelőt, kezeljük az előfizetéseket, intézzük a vonatkozó szerződése-
ket. 

3. A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának (kurrens nemzeti szakbibliográfia, 
félévente, elektronikus) szerkesztése és közreadása. 

Szerkesztjük és közreadjuk A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiáját (kurrens nemzeti 
szakbibliográfia, félévente, elektronikus). 2012-ben három, egy-egy félév szakirodalmát re-
gisztráló Makszab-számot tettünk közzé elektronikus kiadványként (2010/2. szám – 697 té-
tel, 2011/1. szám – 539 tétel, 2011/2. szám – 567 tétel). A bibliográfiát kiegészítő lapkivágat-
gyűjteménybe 319 tételt (cikkmásolatot) vettünk fel. 

4. A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2011-ben című 
éves bibliográfia összeállítása a Magyar Könyvszemle számára. 

Összeállítjuk A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2011-ben 
című éves bibliográfiát a Magyar Könyvszemle számára. A bibliográfia nyomdai kéziratát 
határidőre leadtuk. Az analitikus tételek száma: 291, a monografikus tételek száma: 49. 

 
Olvasó- és tájékoztató szolgálat: 

 
1. Szakirodalom-tájékoztatási és döntés-előkészítő szolgáltatások a NEFMI Könyvtári Osz-

tálya, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet többi osztályának 
számára. Értéknövelt szolgáltatások, például a szakirodalmi szemlék készítése a könyvtá-
ros szakemberek számára, a külföldi szakmai trendek bemutatása. 

Tájékoztatási feladatainkat rendben elláttuk: az év folyamán 22 alkalommal készítettünk 
terjedelmes és munkaigényes összeállítást különböző műfajokban az EMMI Könyvtári osztá-
lya és az OSZK számára. Az aktuális külföldi szakmai trendekről több alkalommal előadások 
formájában és a KSZK honlapján közreadott posztokban is beszámoltunk. 

2. Olvasóterem működtetése heti 40 órában. 

A létszámcsökkentést követően február 1-jétől módosítottuk a KSZK nyitva tartását. Jelenleg 
heti 41 órában tartunk nyitva (H: --, K: 9-17, Sze: 9-20, Cs: 9-17, P: 9-17, Szo: 9-14). 
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Az OSZK-tól a költözés kapcsán kb. 550 kötetet vettünk át (a KSZK-ba került a teljes könyvtár-
tudomány és könyvtörténet szak anyaga), ennek átnézése és jegyzékbe vétele folyamatban 
van. 

3. Az olvasói szokások figyelemmel kísérése, a szolgáltatások alakítása az igényeknek meg-
felelően. 

Figyelemmel kísérjük az olvasói szokásokat, az igényeknek megfelelően alakítjuk a szolgálta-
tásainkat. A nyitva tartásról szóló döntést megelőzően felmérést végeztünk olvasóink köré-
ben, így sikerült ezt a megoldást kialakítani. 

4. Az ODR tagkönyvtáraként részvétel a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban, az 
elektronikus dokumentumszolgáltatást is beleértve. 

Az ODR tagkönyvtáraként részt veszünk a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban, az 
elektronikus dokumentumszolgáltatást is beleértve. Kérésre 65 dokumentumot küldtünk, 
ebből 49-et eredetiben, 16-ot elektronikusan. A kapott dokumentumok száma: 1 (elektroni-
kus). 

5. Az olvasóteremben hely biztosítása a könyvtári tanóráknak és egyéb könyvtári rendez-
vényeknek. 

2012-ben négy könyvtárbemutatót tartottunk az OSZK látogatóinak (154 fő). 4 
használóképzési óra (160 fő). 

6. A KSZK új honlapjának - mint a könyvtáros szakma információs portáljának - szerkeszté-
se, és interaktív (bővíthető, kommentálható, közösen szerkeszthető) összeállítások közzé-
tétele a szélesebb szakmát foglalkoztató kérdésekről. 

Saját erőforrásokkal szerkesztjük a KSZK új honlapját. A honlapon rendszeresen hírt adtunk 
újonnan megjelent kiadványainkról, gyarapodásunkról (könyvek és elektronikus források), új 
szolgáltatásainkról; meghirdettünk különböző rendezvényeket, konferenciákat, beszámol-
tunk magyarországi és külföldi szakmai hírekről és érdekességekről. 

7. Napi sajtófigyelési szolgáltatás nyújtása online forrásokból (a Hírtár szolgáltatás kereté-
ben) és az országos napilapok nyomtatott változataiból. 

A napi sajtófigyelési szolgáltatás az országos napilapok nyomtatott változatából a szolgálta-
tás folyamatos. A Hírtár szolgáltatást kísérleti jelleggel fél évig működtettük, ez alatt több 
mint ezer könyvtári vonatkozású hírt regisztráltunk és tettünk elérhető linkkel. Ezzel párhu-
zamosan az OSZK számára is gyűjtöttük a nemzeti könyvtárról szóló online híreket. Sajnos 
kapacitás hiányában le kellett mondanunk erről a szolgáltatásról (hozzávetőleg egy munka-
társ fél munkaidejét vette igénybe).  

8. Szóban, írásban, e-mailben és a honlap révén tájékoztató szolgáltatás nyújtása a legkü-
lönbözőbb műfajokban. 

Az év folyamán 22 alkalommal készítettünk terjedelmes és munkaigényes összeállítást kü-
lönböző műfajokban az EMMI Könyvtári osztálya és az OSZK számára. A szemlék elkészítésé-
ben többen részt vettek. Emellett az olvasóteremben 220 referenszkérdést válaszoltunk meg, 
ehhez még számos telefonos és e-mailes válasz járult (csak az olvasóteremben több mint 800 
alkalommal). Az aktuális külföldi szakmai trendekről előadások formájában és a KSZK hon-
lapján is rendszeresen beszámoltunk. Közreműködtünk az e-könyves blog tartalmának elké-
szítésében. 
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9. A Libinfo szolgáltatáshoz beérkezett könyvtörténeti és könyvtártudományi kérdések 
megválaszolása. 

2012 folyamán megközelítőleg száz ilyen témájú kérdésre válaszoltunk. 

10. A megrendelőknek rendszeres figyelőszolgáltatás a külföldi szakirodalomból. 

A megrendelőknek alkalmi és/vagy rendszeres jelleggel figyelőszolgáltatást nyújtottunk a 
külföldi szakirodalomból saját kezdeményezésre. 

11. Csoportos könyvtár- és adatbázis-használati bemutatók és igény szerint egyéni konzul-
tációk szervezése. Az intézet tanfolyamaihoz kapcsolódva a KSZK szolgáltatásainak is-
mertetése. 

Csoportos könyvtárbemutatóra 4 alkalommal került sor az olvasóteremben a felsőoktatás-
ban tanuló könyvtár szakos hallgatók és a segédkönyvtárosi tanfolyam résztvevői számára; 
egyéni konzultációkra bejelentkezés alapján és az olvasószolgálati munka normál keretében 
néhány alkalommal. Az intézeti tanfolyamokhoz szórólapokat adtunk a KSZK szolgáltatásai-
ról. Részt vettünk az ELTE Könyvtári napján a Trefort-kertben. 

12. Hallgatók fogadása szakmai gyakorlatra. A tanszékekkel egyeztetve a szakmai gyakorla-
tok tartalmának alakítása. 

2012-ben egy hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra az ELTE-tanszékről 80 órában. Több 
alkalommal tartottunk néhány órás egyéni bemutatót egy-egy, az OSZK-ban gyakorlatát töl-
tő hallgató számára. 

13. Műhelybeszélgetés keretében - az OSZK munkatársai és az érdeklődők számára - a 
könyvtártudományi és könyvtörténeti feldolgozó munka eredményeinek bemutatása. 

Érdeklődőknek – alkalmanként. 

 

További feladatok: 

 
1. Az Intézet nemzetközi kapcsolatainak gondozása (idegen nyelvű információk közvetítése, 

külföldi vendégek fogadása, könyvtárbemutatás). 

2012-ben is több alkalommal láttunk el ilyen feladatot, részben az OSZK munkatársainak 
kérésére. 

2. A visegrádi országok könyvtári intézeteinek együttműködési fórumaként használt honlap 
működtetése, a V4-országokbeli partnereinkkel együttműködve. 

Működtetjük a honlapot, a V4-országokbeli partnereinkkel együttműködve. Az együttműkö-
dés keretében szakmai kérdésekben szükség szerint e-mailben konzultáltunk. 

3. Részvétel a minőségfejlesztési projekt teendőiben és különböző munkabizottságok mun-
kájában. 

Részt vettünk a minőségfejlesztési projekt teendőiben és különböző munkabizottságok, pl. az 
Állományvédelmi bizottság munkájában. 
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2.2 Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális 
fejlesztései 

Mivel az intézmény saját forrásai nem tették lehetővé, hogy infrastrukturális fejlesztéseket 
hajtsunk végre - bár erre nagyon nagy szükség lenne - az év folyamán folyamatosan keres-
tünk olyan külső, pályázati forrásokat, amelyek lehetővé tennék a világítás és fűtés korsze-
rűsítését, érezhetően csökkentve ezzel közüzemi kiadásainkat. Sajnos 2012-ben nem talál-
tunk ilyen pályázatot, információink szerint azonban 2013-ban lesz erre lehetőség. 

2012-ben – saját erőből – átrendezést hajtottunk végre az olvasói térben. Az Általános olva-
sóteremben található történettudományi és irodalomtudományi anyagot besoroltuk a szak-
olvasó termek polcaira, egyesítve az eddig külön lévő állományokat, valamint visszaköltöz-
tettük a Hírlapolvasót az eredeti helyére, amelyhez egy nagyalakú dokumentumokat szállíta-
ni képes lift tartozik. 

Az átrendezés következtében felszabaduló helyre leköltöztettük a 8. emeleten lévő Könyv-
tártudományi Szakkönyvtárat, amely így jobban bekerült az olvasói köztudatba, s a 8. eme-
leti tér felszabadult. Ily módon lehetőségünk nyílik arra, hogy az eddigi nagy hiányosságun-
kat pótoljuk, s egy több száz fő befogadására alkalmas konferencia- és rendezvénytermet 
alakíthassunk ki. Ennek berendezéséhez, átalakításához szponzori segítséget kívánunk 
igénybe venni. 

Annak érdekében, hogy a könyvtár ismét a kulturális élet egyik központja lehessen, az ötödik 
szinten kialakításra került egy kávézó, amely egyrészt a várba látogató turisták, másrészt az 
irodalombarátok kiszolgálását célozza. Erre alapozva olyan kulturális programok meghirdeté-
sére kerülhet sor, amelyre eddig nem volt lehetőségünk. 

2.3 Üzemszerű működés (állományépítés, gyűjteményfejlesz-
tés, feldolgozás, könyvtárhasználók kiszolgálása -
tájékoztatás, olvasószolgálat) 

2.3.1 Állományépítés, gyűjteményfejlesztés 

2.3.1.1 Gyűjtőköri szabályzat 

A Gyűjtőköri Szabályzat – a várhatóan 2012-ben elfogadásra kerülő kötelespéldány-
rendelettel összefüggésben is – több pontján újragondolásra szorul. Egy új, szemléletében és 
stílusában koherens, jól strukturált, könnyen áttekinthető szabályzatra van szükség. A 
különgyűjtemények gyűjtőköreinek tekintetében több, a gyarapítást és feldolgozást bonyolí-
tó tipológiai kérdés is tisztázandó. A probléma megoldása egy tipológiai bizottság felállítását 
igényli, amely egy részletes, (hierarchikusan felépülő) tipológiai fogalomtár létrehozását tűzi 
ki célul. Ez a – a későbbiekben a könyvtári wikin keresztül publikálandó – döntvénytárral ki-
egészített segédlet az OSZK gyűjtőköri szabályzatának részeként szolgál majd. 

A szabályzat elkészült. A gyűjtőköri elveket a könnyebb áttekinthetőség érdekében tábláza-
tokba rendeztük, külön kitértünk a digitális gyűjtemény gyarapítására, egyúttal a gyarapítói 
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munkát segítendő készítettünk egy, a későbbiek során folyamatosan frissülő tipológiai foga-
lomtárat. A szabályzat elkészítését hosszas, az egész intézményre kiterjedő egyeztetések 
előzték meg, valamint megállapodást kötöttünk az Országgyűlési Könyvtárral az Európai 
Unió és az ENSZ szervezetei által közreadott kiadványok gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása 
és archiválása, valamint a nemzeti bibliográfiai tevékenység összehangolása tárgyában. 

A gyűjtőköri szabályzat elfogadása a különgyűjtemények területén kiemelt jelentőséggel bír, 
mivel a gyarapításra fordítható keret korlátozott, így alapfeladatunknak megfelelően a 
nyomtatott hungarika dokumentumok vásárlása, beszerzése elsőbbséget élvez. 

2.3.1.2 Kötelespéldányok és kiadvány-azonosító számok kezelése 

2.3.1.2.1 Kötelespéldány Szolgálat 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A főanyag soron indított kötelespéldányok kézi naplózásának kiváltása gépi 

adatbázissal, az ISBN-adatbázis fejlesztésének újragondolásával, az új nyilvántartási 
elemek beépítésével. 

Ez a fejlesztési feladat szorosan kapcsolódik az "ISBN adatbázisban a kötelespéldányok ér-
keztetésének programozása" feladatkörhöz. A kötelespéldány érkeztetésének munkafolya-
matáról az igazgatóság egyeztetett az Alkalmazás Szolgáltatások Osztályának munkatársai-
val, hogy pontos specifikáció készülhessen az új programhoz vagy modulhoz. A programozás 
informatikai fejlesztőkapacitás hiányában még nem kezdődött el, illetve várakozó álláspon-
ton vagyunk, mert az évközben benyújtott ÁROP pályázatunk nagyobb terjedelmű fejlesztést 
tenne lehetővé, így az új integrált könyvtári rendszer keretein belül megvalósulhatna mind az 
ISBN számkezelés, mind a kötelespéldányok érkeztetése. Amennyiben nem lesz mód új integ-
rált könyvtári rendszer bevezetésére, újragondoljuk a lehetőségeket. 

2. Előkészületek megtétele (további tesztelés, oktatás, gyakorlati képzés, nyilvántartások 
rendezése) a 2013-ban bevezetésre kerülő periodika modul indításához. 

A periodika modulban az OSZK két kötelespéldányát már rögzítik a munkatársak. Az esetle-
ges új integrált rendszerben tervezzük mind a 6 kötelespéldány példányadatait rögzíteni. 
Amennyiben nem lesz mód új integrált rendszer bevezetésére, újragondoljuk a lehetőségeket. 

3. A várhatóan 2012-ben elfogadásra kerülő új kötelespéldány rendelethez kapcsolódó 
tájékoztató anyagok elkészítése. 

Az új kötelespéldány rendelet még nem készült el. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. A beszolgáltatott kötelespéldányok átvétele, feldolgozása, nyilvántartása és elosztása a 

kötelespéldányra jogosult könyvtárak között; a könyv soron indított művek (könyv, 
hangoskönyv, DVD-ROM, CD-ROM stb.) elosztásának rögzítése az integrált rendszerben. 
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2. A kiadókkal, nyomdákkal, és szerkesztőségekkel való folyamatos kapcsolattartás az 
általuk beküldött kimutatások, pályázati igazolások és a reklamációk alapján. 

3. A be nem szolgáltatott kötelespéldányok reklamálása az ISBN program, a pályázati 
nyilvántartások, az „Új Könyvek”, a kiadói katalógusok/prospektusok, a kiadói és nyomdai 
kimutatások, a sorozati és folyóirat nyilvántartások (kardex), az integrált rendszer, a 
társosztályok (Olvasó és Ügyfélszolgálati Osztály, Tájékoztató Osztály, Gyarapítási és 
Állomány-nyilvántartó Osztály és a különgyűjteményi osztályok) információi, és egyéb 
internetes források alapján. 

4. Az országos könyvstatisztika adatfelvétel elvégzése a KSH számára (a 
kötelespéldányként beérkezett könyv, tankönyv, jegyzet, kotta, térkép, CD-ROM, DVD-
ROM, DVD, zenei CD dokumentumok alapján). 

5. A Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar 
Könyvalapítvány és egyéb intézmények pályázataihoz igazolást kérő kiadók, 
magánszemélyek kiadásában megjelent dokumentumok behasonlítása, és a hiányzó 
művek bekérése, pályázati igazolások kiállítása. 

Az állandó feladatokat az osztály munkatársai folyamatosan ellátták. 

 

Az állandó feladatokhoz kapcsolódó tervszámok és statisztikai adatok 

Kötelespéldányok fogadása 
Dokumentum típus szerinti tervszá-

mok 

Terv 
(mű) 

Terv 
(példány) 

Tény 
(mű) 

Tény 
(példány) 

Könyv soron indított kötelespéldány 14.000 70.000 15.000 81.915 

Időszaki (kurrens egység) 55.000 330.000 49.030 294.180 

Csoportos anyag (tankönyv, jegyzet 
stb.) 

3.000 18.000 4.313 24.837 

Zenemű, kotta 240 1.440 446 1.718 

Térkép 300 1.800 414 2.078 

Műszaki apró 5.500 33.000 4.724 28.344 

Plakát 130 390 480 1.768 

Külföldi könyvek 1.200  4.800 1.231 4.515 

Zenei CD 300 900 181 516 

DVD 500 500 566 585 

BRD 20 20 91 91 

2.3.1.2.2 Magyar ISBN és ISMN Iroda 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Webes ügyfélkezelő felület bevezetése a kiadók számára, az ISBN weben keresztüli 
igénylésének programozása. 

Az évközben beadott pályázatunk része a webes ügykezelő felület biztosítása a kiadók szá-
mára, így lehetőség lenne az ISBN, ISSN és ISMN számok online igénylésére, lekérdezésére. 

2. ISBN adatbázisban a kötelespéldányok érkeztetésének programozása. 
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Az évközben beadott pályázatunk nem csak webes ügykezelő felületet biztosítana a kiadók 
számára, hanem lehetőséget adna az ISBN-nel kapcsolatos szolgáltatásaink további bővíté-
sére és az adatbázis felhasználására például a kötelespéldány beérkezés automatikus figye-
lésének céljából. A szintén megpályázott integrált könyvtári rendszer megvalósulása esetén 
egyúttal lehetőség lenne a már bevitt adatok automatikus továbbítására is. 

3. ISBN adatbázisból MARC rekordok kinyerésének programozása. 

A jelenlegi könyvtári rendszer (AMICUS) hibásan működik, így az ISBN adatbázisból hiába 
nyernénk ki MARC rekordokat, ezek betöltése nem valósulhat meg. A hibát jelentettük az 
AMICUS fejlesztőjének, várjuk a javítást. 

Ugyanakkor a webes ügyfélkezelő felület kialakításával, a kötelespéldányok érkeztetésének, 
ill. a MARC rekordok kinyerésének programozásával kapcsolatban az igazgatóság egyezte-
tést végzett az Alkalmazás Szolgáltatások Osztályának munkatársaival. A programozás in-
formatikai fejlesztőkapacitás hiányában még nem kezdődött meg, illetve várakozó álláspon-
ton vagyunk, mert esélyt látunk arra, hogy az esetleges új integrált könyvtári rendszer kere-
tein belül megvalósulhat majd az ISBN számkezelés, a webes modul kialakítása és ezzel 
együtt a kötelespéldányok számítógépes érkeztetése. Amennyiben nem lesz mód új integrált 
könyvtári rendszer bevezetésére, újragondoljuk a lehetőségeket. 

4. ISBN adatbázisban a kötelespéldányok ellenőrzésének programozása. 

A kötelespéldányok ellenőrzésének programozása lezajlott. Az Alkalmazás Szolgáltatások 
Osztályának munkatársai elvégezték a megfelelő programozási folyamatokat. Az ISBN adat-
bázisban 2012 áprilisa óta jelölni tudjuk az előzetes ISBN számokkal rendelkező és köteles-
példányként még be nem érkezett kiadványok valós megjelenését. Ez a funkció megkönnyíti 
a reklamációs tevékenységet és még szorosabb együttműködést tesz lehetővé a Gyarapítási 
és Állomány-nyilvántartó Osztállyal. 

Állandó feladatok: 

 
1. A kiadók írásbeli kérése alapján, ISBN és ISMN számok előzetes kiutalása a megjelenés 

előtt álló dokumentumokra (könyv, tankönyv, kartográfiai dokumentumok, monografikus 
CD-ROM, egyéb elektronikus kiadvány, kotta stb.). 

Folyamatos. 

2. Kiadói nyilvántartás vezetése (kiadói adatok felvétele, egyéni azonosítók kiutalása, 
kezelése stb.). 

Folyamatos. 

3. ISBN és ISMN számfelhasználás ellenőrzése a beérkezett dokumentumok alapján. 

Folyamatos. 

4. Részvétel az OSZK Digitális Könyvtár (OSZKDK) munkájában: a kiadói regisztrációk 
ellenőrzése, a kiadók tájékoztatása; az OSZKDK-ban érkeztetett ISBN-es vagy ISMN-es 
dokumentumok feldolgozása. 

Folyamatos. 

5. Kapcsolattartás az ISBN és ISMN nemzetközi ügynökségekkel. 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 47 ~ 

Az állandó feladatok ellátása folyamatos. Idén a nemzetközi ügynökség kiadta az ISBN Út-
mutató (ISBN Users' manual) legfrissebb változatát, amely szabályozza az ISBN azonosító-
szám igénylés menetét és feltételeit. Az új nemzetközi ISBN Útmutató alapján ez év végén 
elkészült a magyar ISBN Útmutató 5. átdolgozott kiadása, amely a korábbi változatoknál 
részletesebben foglalkozik a digitális dokumentumok kezelésével. 

A szakmai hozzászólásokat e-posta útján bonyolítottuk az ISBN és ISMN nemzetközi központ-
tal - személyes konzultációra nem nyílt lehetőség. 

2.3.1.2.3 Magyar ISSN Nemzeti Központ 

Állandó feladatok: 

 
1. A kiadók által tervezett időszaki kiadványok és cserelapos kiadványok vonatkozásában: a 

kiadók tájékoztatása a megjelenéssel kapcsolatos kötelezettségeikről; a tervezett 
periodikumok, sorozatok, cserelapos kiadványok előzetes adatainak és forrásainak 
összegyűjtése, egyeztetése, ISSN azonosító megállapítása, előzetes rekord létrehozása 
(Virtua adatbázis), vagy a kérés elutasítása, illetve átirányítása, a kiadó értesítése. 

2. A kötelespéldányként beérkezett időszaki kiadványok és cserelapos kiadványok 
vonatkozásában: előzetes ISSN számok véglegesítése a beérkezett dokumentumok 
alapján (Virtua adatbázis); az előzetes ISSN számok véglegesítéséhez szükséges felmerülő 
állományi hiányok reklamálása; az új periodikumokkal és sorozati címekkel kapcsolatos 
könyvtári feldolgozás előkészítése; az ISSN számadás körébe tartozó dokumentumok 
utólagos ellátása azonosítószámmal, kiadók értesítése, feldolgozás a Virtua adatbázisban; 
az ISSN helytelen használatáról a kiadók értesítése. 

3. A megjelent távoli hozzáférésű források vonatkozásában: kiadói kérésre a közzétett távoli 
hozzáférésű, folyamatos források utólagos ellátása azonosítószámmal, a kiadó értesítése, 
DK/MEK/EPA vonatkozások kezelése, feldolgozás a Virtua adatbázisban. 

4. Részvétel az ISSN Nemzetközi Központ által vezetett együttműködési projektekben. 

Az állandó feladatok ellátása folyamatos. Az ISSN Nemzetközi Központ az azonosítószám 
igénylés menetét és feltételeit szabályozó dokumentumot tett közzé 2012-ben, amelyet a 
hálózatban részt vevő országok útmutatóként használhatnak. Az ügyintézés határidejeként 
10 munkanapot jelöl meg a dokumentum, és meghatározza azokat a körülményeket is, ame-
lyek az ügyintézés során az azonosítószám kiadásának megtagadásához vagy a kiadott azo-
nosítószám visszavonásához vezethetnek. A magyar nemzeti központ jelenlegi gyakorlata a 
közzétett szabályozásnak teljes mértékben megfelel - az ügyintézés pedig átlagosan 1-3 
munkanapot vesz igénybe, a kiadótól kért és kapott információ-/válaszadás függvényében. 

Az ISSN kézikönyv egyes részei felújításra kerültek, így az online források azonosítószámmal 
történő ellátására vonatkozó szabályozás és az ISSN profilban használt MARC21 mezők tekin-
tetében is történtek újítások. 

Az ISSN tételek adataival szemben támasztott minőségi elvárásoknak a Magyar ISSN NK ele-
get tesz, az újítások követése problémamentes, illetve megfelel az eddigi gyakorlatunknak. A 
szakmai hozzászólásokat e-posta útján bonyolítottuk az ISSN nemzetközi központtal - szemé-
lyes konzultációra nem nyílt lehetőség. 
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Az állandó feladatokhoz kapcsolódó tervszámok és statisztikai adatok 

ISBN és ISMN tervszámok tények 

Feldolgozott ISBN 17.500 18.173 

Kiutalt ISBN kiadói azonosító 400 346 

Létrehozott ISBN 15.000 19.052 

Feldolgozott ISMN 200 379 

Kiutalt ISMN kiadói azonosító 5 3 

Létrehozott ISMN 100 391 

ISSN   

Kötelespéldányok fogadása, minősítése, továbbítása (cím) 1.500 2.303 

ISSN megállapítás, vagy elutasítás (db) 1.300 931 

ISSN adatbázis építése (rekord) 1.500 1.405 

2.3.1.3 Állománygyarapítás, gyűjteményszervezés 

2.3.1.3.1 Gyarapítás – Törzsgyűjtemény 

Alapfeladat: 

A Gyarapítási Osztály alapfeladata a teljes gyűjtemény gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat-
nak megfelelő dokumentumokkal – tári dokumentumok esetében együttműködve a tárak-
kal. 

 
Kiemelt feladatok: 

 
1. A dezideráta nyilvántartás összekapcsolása bejelentő felülettel. 

A dezideráta nyilvántartás összekapcsolása a bejelentő felülettel olyan feladat, amelyet a 
megpályázott integrált könyvtári rendszer keretében, ahhoz illesztve szükséges megvalósíta-
ni. A pályázatunk elbírálásáig a megvalósítást – az amúgy is szűkös erőforrások pazarlásának 
elkerülése érdekében – felfüggesztettük. 

2. A Vujicsics könyvhagyaték hasonlítása, feldolgozásra indítása. 

Folyamatos. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. Állománygyarapítás: külföldi hungarikumok és kézikönyvek beszerzése, hazai kurrens és 

retrospektív gyarapítás. Kötelespéldány-hiányok és revíziós hiányok pótlása vásárlás, 
csere, ajándékozás révén. Többespéldányok beszerzése az olvasótermi szabadpolc és a 
tárak számára. 

Folyamatos. 

2. Dezideráta nyilvántartás építése a kötelespéldány-hiányokról és egyéb beszerzendő 
dokumentumokról. 
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A második félévben saját erőből elkezdtük egy Access alapú dezideráta nyilvántartás építé-
sét. Megcéloztuk egy komplett dezideráta-adatbázis létrehozását, amelynek részeként az 
ISBN-alkalmazásunkat továbbfejlesztve lehetővé tettük az ISBN-rekordoknak a különböző 
forrásokban (terjesztői adatbázisok, könyvbemutatókra vonatkozó automatizált lekérdezések 
stb.) való behasonlítás után történő kiegészítését a megjelenési információkkal. 

3. Örökségvédelmi szakértői feladatok ellátása az árverésre kerülő, a nemzeti könyvtár 
gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok területén. Szakvélemények készítése kiviteli 
engedélyezéshez. 

Folyamatos, eseti felkérés alapján. 

4. A nemzetközi csere céljára rendelkezésre álló kiadványok készletnyilvántartásának 
folyamatos vezetése. 

Rendben zajlik. A partnerenkénti csere volumenének naprakész nyilvántartása érdekében 
feltöltöttük az AMICUS partnertörzsét. 

5. A fölöspéldányok kezelése épületen belüli raktárhelyiség függvényében 

A raktárhelyiség problémája 2013 elején megoldódik, addig az anyagot ládákban tároljuk. 
Adományként nagyobb mennyiséget juttattunk jelentkező iskoláknak, karitatív szervezetek-
nek, a Kúriának, ill. határon túli könyvtáraknak. Kisebb mennyiséget cserére használtuk, kül-
földi hungarikumok ellentételezéseként. 

 

Az állandó feladatokhoz kapcsolódó tervszámok: 

GYARAPODÁS (köteles, vétel, csere, ajándék) 

Könyvek Tervezett Tényleges  

kötelespéldányok  28.000 kötet  29.361 kötet    

és többespéldányaik 2.000 kötet  1.008 kötet   

retrospektív hiánypótlás  1.000 kötet  3.110 kötet   

kurrens külföldi beszerzés 3.000 kötet  2.002 kötet   

összesen: 34.000 kötet  35.481 kötet   

Időszaki kiadványok      

kurrens kötelespéldányok 5.000 cím 8.000 évf. 3.265 cím 5.409 évf.  

kurrens kötelespéldány 
többespéldánya 

330 cím 430 évf. 121 cím 127 évf.  

retrospektív kiadványok 300 cím 500 évf. 850 cím 970 évf.  

kurrens külföldi 900 cím 1.200 évf. 418 cím 519 évf.  

összesen: 6.530 cím 10.130 évf. 4.654 cím 7.025 évf.  

Egyéb dokumentumok 
különgyűjtemények számára 

40.000 tétel beszerzése 
 

2.3.1.3.2 Gyarapítás – Különgyűjtemények 

Állandó feladatok: 

 
1. Kötelespéldányként érkező különgyűjteményi dokumentumok gyűjtése. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 
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Folyamatos a dezirederáta nyilvántartás építése a kötelespéldány-hiányokról (Térképtár, 
Zeneműtár). A nem kötelespéldányokból, de a MNB körbe tartozó dokumentumok esetén, 
ahol nincs lehetőségünk az eredeti mű beszerzésére, egyelőre digitális példányok beszerzésé-
vel segítjük a feldolgozást és a kutatást. E munka keretében a magyar ősnyomtatványok is-
mert példányainak többségét már beszereztük, s külön honlapon kívánjuk közreadni. 

Kötelespéldányok beérkezésének ellenőrzésénél a legnagyobb nehézséget a Plakát- és 
Kisnyomtatványtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok ellenőrzése jelenti. Számos grafikai 
plakát már nem a hagyományos nyomdai előállítás keretében készül, így kötelespéldányként 
beérkezésük nem is várható. A plakátokon ma rendszerint nem szerepel a nyomda, így nem 
tudjuk ellenőrizni, hogy valóban beérkeztek-e vagy sem. 

2. Hazai és külföldi antikvár és aukciós katalógusok átnézése, a tételek behasonlítása. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 

3. Vásárlás, ajándék – Közvetlen gyarapítás megszervezése és lebonyolítása: intézmények-
től, alkotóktól, gyűjtőktől. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik (anyagi lehetőségeink függvényében). 

4. Belső átcsoportosítás, profiltisztítás – folytatódik az OSZK gyűjteményeinek egységesíté-
se, a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 

5. A Plakát és Kisnyomtatvány Tárban található kisnyomtatványok és periodikák felülvizs-
gálatának folytatása. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 

6. A Történelmi Interjúk Tára az 1996/I. évi törvény 138.§ (4) pontja értelmében a Parla-
ment plenáris üléseiről készített audiovizuális dokumentumokat kötelespéldány-szerűen 
gyűjti (mennyiség: évente mintegy 100 db). 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 

7. Belső fejlesztéssel történő gyarapítás – a Történeti Interjúk Tárában és az 56-os Intézet 
Csoportnál. 

A Történeti Interjúk Tárában az Interjúgyűjtemény számára 15 interjúalannyal 30 felvételi 
napon mintegy 120 órányi interjút készítettünk, míg az 56-os Intézetben 17 interjúalannyal 
készült életinterjú, amely kb. 38 munkanapot vett igénybe. 

8. A rendszerváltást közvetlenül követő évek audiovizuális anyagainak felkutatása. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 

9. Az Oral History Archívum (OHA) gyűjteményének gyarapítása előreláthatólag kizárólag 
külső forrásokból, vagyis minimális mértékben oldható meg. A gyarapítás a két projekt 
(Kritikai-ellenzéki mozgalmak Magyarországon a Kádár-korszakban, illetve Gazdasági ve-
zetők – követő interjúk) keretében valósul meg. 

A tevékenység folyamatosan, rendben zajlik. 
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Különgyűjteményi gyarapodás 

Gyűjtemények 
Forrása (db) 

Köteles Vétel Ajándék/csere 

Diafilm és Fotótár 42 0 502 

Kézirattár 0 36 levél+14 1 fond+8 kötetes kézirat 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 9.419 51 7.228+2.514+3.6165 

Régi Nyomtatványok Tára 0 2 0 

Színháztörténeti Tár 1.848 7 512 

Térképtár 841 8 1826+136 

Történeti Interjúk Tára 616 0 1.9207 

Zeneműtár 1.1548 3909 1810 

56-os Intézet csoport 0 0 1711+512  

 

2.3.1.3.3 Állomány-nyilvántartás – Törzsgyűjtemény 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Áttérés a periodikumok gépi érkeztetésére az IKR-ben, betanulás. 

A köteles anyag tekintetében áttértünk a gépi érkeztetésre, kivéve a napilapokat, ami a 
Librivisionben áttekinthetetlen adathalmazt okozna. A külföldi és a hazai többespéldányok 
érkeztetése 2012-ben egyelőre még kardexen történik. 

2. A papír alapú nyilvántartások kiváltása közösen használható adatbázissal. Jelzetadó 
füzetek helyett jelzetnyilvántartó szoftver fejlesztése, amely lehetővé teszi több 
feldolgozó munkatárs egyidejű munkáját. 

Az automatikus jelzetadó rendszer specifikációját elkészítettük, a papír alapú nyilvántartások 
kiváltása közösen használható adatbázissal, illetve a jelzetadó füzetek helyett olyan jelzet-
nyilvántartó szoftver fejlesztése, amely lehetővé teszi több feldolgozó munkatárs egyidejű 
munkáját leghatékonyabban a megpályázott új integrált könyvtári rendszer keretében való-
sulhat meg, ezért a pályázatunk elbírálásáig a megvalósítást felfüggesztettük. 

3. A könyvjelzetelés (címkenyomtatás) korszerűsítése. A nyomtatási funkció 
összekapcsolása az IKR-rel a kapacitások jobb kihasználása és a hibalehetőségek 
csökkentése érdekében - az IKR Osztállyal együttműködve. 

Informatikai fejlesztőkapacitás hiányában nem valósult meg. A probléma megoldását az új 
IKR implementálásától várjuk. 

                                                           
4 Vujicsics Sztoján hagyatékának 3. részlete 
5 Belső áthelyezés raktárrendezés nyomán 
6 Belső áthelyezés raktárrendezés nyomán 
7 Saját előállítás (DVD) és Digitális híradófájl 
8 Ebből hangzó anyag 384 
9 Ebből hangzó anyag 370 
10 Belső áthelyezés raktárrendezés nyomán 
11 Interjú 
12 Korábbi interjú átírása 
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4. Szabadlapos albumok átadása a Törzsgyűjteményből a Plakát- és Kisnyomtatványtárnak 
(tári anyaggá minősítés, átjelzetelés). 

Folyamatosan zajlik. 

5. Plakát- és Kisnyomtatványtárból a Törzsgyűjteménybe irányítása azon duplumpéldá-
nyoknak, amelyek a Törzsgyűjteményben is fellelhetők (hasonlítás, átirányítás, szükség 
esetén állományba vétel). 

Folyamatosan zajlik. 

6. Időszakosan megjelent kiadványok átadása a Plakát- és Kisnyomtatványtárból a 
Törzsgyűjteménybe (tipizálás, hasonlítás, szükség esetén állományba vétel, jelzetadás, 
feldolgozás). 

A periodikumok gyűjteményi kezelésével kapcsolatos döntés megszületett, így a változás a 
periodikus kiadványok tári helyét is érinti. Az elmúlt évben többek között menetrendek, tele-
fonkönyvek, illetve más periodikusan (például a Katolikus Egyház által közreadott pásztorle-
velek stb.) megjelenő, és korábban a Tár gyűjtőkörébe irányított dokumentumok áthelyezé-
sére került sor. 

7. Szamizdat könyvanyag tipizálásának befejezése a Kézirattárral és a Plakát- és 
Kisnyomtatványtárral közösen, szükség esetén érkeztetés, jelzetadás, már feldolgozott 
példányok átjelzetelése, feldolgozás; 

A Kézirattárból a Törzsgyűjteménybe került szamizdat anyag tipizálása, hasonlítása megtör-
tént, állományba vételre és leírásra vár. Az új indítású címek kb. fele már raktárba került, a 
többi a feldolgozói szabad kapacitás függvényében kerül sorra. Hátra van még mintegy két 
polcfolyóméternyi, nehezen tipizálható anyagról való egyeztetés, valamint annak eldöntése, 
hogy a törzsgyűjteménybe vagy valamelyik különgyűjteménybe irányítsuk.  

8. Bolgár Imre minikönyv-gyűjteményének állományba vétele, feldolgozása, átadása az 
Információ-szolgáltatási Igazgatóságnak. 

Befejeződött, a kiállítható anyagrészt leválogattuk, a kiállítás 2013 januárjában megvalósul. 
A könyvtár minikönyv-gyarapodása a gyűjtemény befogadásának eredményeképpen 1.200 
kötet. 

9. Szakértői közreműködés a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kérésére a védett 
magángyűjtemények védettségi felülvizsgálatában. 

2011-ben kezdődő, 2012-re áthúzódó és befejezendő feladat. 

Tóth Józsefné nyugdíjba vonulása után megbízást kapott az OSZK további képviseletére a 18 
védett magángyűjtemény felülvizsgálati ügyében. Vélhetőleg a KÖH-ben végbement személyi 
változások következtében 2012-ben ez a munka szünetelt. 

10. Szakmai javaslat készítése a minisztérium és az Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
kérésére a kiviteli engedélyezéssel kapcsolatos jogszabályok módosításához 
(különgyűjteményekkel közösen). 

A szakmai javaslat elkészült, a készülő jogszabály-javaslatot október folyamán véleményez-
tük is. 
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Állandó feladatok: 

 

1. A könyvtár teljes periodikum-állományának leltári, raktári és olvasószolgálati 
nyilvántartására kialakított IDA nyilvántartás feltöltése a kollacionáláskor folyamatosan. 

Rendben zajlik. 2.520 cím (62.430 kötet) állományadatainak teljes feltöltése megtörtént, 
ezek az OPAC-on keresztül megjeleníthetők, könnyebbé téve az olvasók tájékozódását. 

2. A könyvállomány teljes körű példány-nyilvántartásával kapcsolatban megkezdett mun-
kálatok folytatása (minden példány tükrözése az online katalógusban). 

Rendben zajlik. Mindamellett elkészítettük a teljes állományrevízió egy lehetséges ütemter-
vét. 

3. Könyvek állomány-nyilvántartása: példány- és számlaérkeztetés az IKR gyarapítási 
moduljában, jelzetadás, címkézés stb. 

Rendben zajlik. 

4. Az időszaki kiadványok továbbítása a feldolgozásra, illetve a raktárakba. 

Rendben zajlik. 

5. Az időszaki kiadványok kollacionálása: az évfolyamok teljessé válását követően a 
kötészeti-raktározási egységek kialakítása és nyilvántartásba vétele – a Raktári Osztállyal 
együttműködve. 

Rendben zajlik. 

6. A kurrens periodika raktár kezelése. 

2012 januárjától a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály kezelésében van a kurrens 
periodika raktár, ami által a kollacionálás jóval gördülékenyebb, ezáltal a kollacionálás-kötés 
miatt rövidebb a dokumentumok hozzáférhetetlenségének ideje. 

2.3.1.3.4 Állomány-nyilvántartás – Olvasótermi gyűjtemény 

1. A retrospektív konverzióval párhuzamosan a szabadpolcos könyvállomány jelzeteinek 
IKR-ben való rögzítése – befejezés. 

A rögzítés befejeződött. 

2.3.1.3.5 Állomány-nyilvántartás – Különgyűjtemény 

A különgyűjteményi állomány nyilvántartása változatlan módon folyik. 

2.3.2 Állományfeltárás 

2.3.2.1 A Törzsgyűjteménybe kerülő dokumentumok feldolgozása 

Alapfeladatok: 
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A kurrens, illetve a retrospektív beszerzésből érkező törzsgyűjteményi dokumentumok 
(könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok) feldolgozása az online kataló-
gus számára; ennek során a kötelespéldányként beszolgáltatott, illetve egyéb módon beszer-
zett kiadványok formai és tartalmi feltárása a NEKTÁR adatbázisban; a formai és tartalmi 
feltárás folyamatának folyamatos korszerűsítése, az egyszerűsítési törekvéseknek megfelelő 
módosítása, a változó gyakorlat rögzítése házi szabályzatokban. 

2.3.2.1.1 Kurrens feldolgozás 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A könyvfeldolgozás terén a tartalmi feltárás korszerűsítése, áttérés az UDC MRF 2000-

ben lezárt adatbázisával megegyező hazai kiadású ETO-táblázatok használatára. Feladat a 
2010-ben megkezdett adatbázis karbantartó munkák (ETO-jelzetek indexének 
egységesítése) folytatása és az adatbázisból előállítandó szolgáltatások (pl. MNB) előállító 
programjainak átalakítása, együttműködve az E-szolgáltatási Igazgatósággal; 

Az adatbázis karbantartó munkák folytatódtak. Az MNB előállító programok átalakítására 
források hiányában nem kerülhetett sor. 

2. A periodika-feldolgozás terén: 

a.) A visszamenőleges tartalmi feltárás kiterjesztése az MNB gyűjtőkörébe tartozó téte-
lekre. 

Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2014 vége. 

b.) Az iskolai értesítők feldolgozásának befejezése (kb. 1.000 tétel). 

Folyamatosan történik, a befejezés várható ideje: 2013. II. negyedév. 

c.) Részvétel az időszaki kiadványok automatizált érkeztetésének bevezetésében (beta-
nítás). 

Rendben lezajlott. A KFO munkatársai továbbra is aktívan részt vesznek az időszaki kiadvá-
nyok számítógépes érkeztetésében. 

 

A hazai kurrens könyv- és periodikumfeldolgozás tervszámai és megvalósulásai 

 Terv Terv Tény Tény 

Könyvek - kötelespéldányok (és hazai 
kurrens anyag egyéb forrásból) 

15.000 mű 16.100 tétel 16.448 mű 17.266 tétel 

Részdokumentumok 2.000 részdok. 2.000 tétel 471 cím 471 tétel*13 

Sorozatok 300 új cím 300 tétel 320 cím 320 tétel 

Külföldi könyvek 3.500 mű 4.000 tétel 2.548 mű 2.656 tétel 

Összesen: 20.800 mű 22.400 tétel 19.439 mű 20.713 tétel 

Besorolási tételek (authority)    2461 tétel 

 

                                                           
13 2012 februárjától nem készülnek analitikus leírások az AMICUSBAN. 
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 Terv Tény 

Magyar periodikumok 1.000 tétel 866 tétel 

Külföldi periodikumok 100 tétel 145 tétel 

Aktualizálás (behasonlítás) 35.000 egység 31.924 egység 

Aktualizálás (rögzítés) 1.800 tétel 1.645 tétel 

Retrospektív konverzió (értesítők) 1.000 tétel 1.005 tétel 

 

2.3.2.1.2 Retrospektív feldolgozás 

Kiemelt feladatok: 

 
Az OSZK törzsgyűjteményébe 1926 előtt bekerült, a retrospektív konverzió által nem érin-

tett, jelenleg elektronikusan feltáratlan dokumentumok autopszián alapuló számítógépes 

feldolgozása: 

1. Az MNB gyűjtőkörébe tartozó kiadványok teljes (formai+tartalmi) feltárása. 

Rendben zajlik. 

2. A nem MNB gyűjtőkörébe tartozó kiadványok formai feltárása a teljes állományrészre 
vonatkozóan. 

Rendben zajlik. 

3. A könyvtár törzsgyűjteményébe bekerült fontosabb magángyűjtemények rekonstruálása. 

Folyamatos. Prioritás a Széchényi Ferenc-féle alapgyűjtemény rekonstrukciója (80 százalék-
ban lezajlott). A Kölcsey-gyűjtemény rekonstrukciója a müncheni állományi részben lezajlott. 

 

Egyéb feladatok: 

 

1. A cédulakatalógus retrospektív konverzióját követő utómunkálatok elvégzése, azaz a 
bibliográfiai tételek listák alapján történő javítása. 

Folyamatos. 

2. Az ún. sorozati jelzettartományba (1-45.000) tartozó könyvek céduláinak rögzítése. 

Folyamatos. A Kurrens Feldolgozó Osztály kiegészítő feladataként 14.070 tétel készült el az 
évben. 

3. A törzsgyűjteménybe tartozó, nem müncheni jelzetű, ez idáig elektronikusan feltáratlan 
állományrészek rekatalogizálásának folytatása (2012-ben ez a 600.000-es 
jelzettartományt érinti). 

Folyamatos. 
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2.3.2.1.3 Analitikus feldolgozás 

Kiemelt feladatok: 

Az OSZK állományában meglevő, analitikusan mindeddig feltáratlan egyszerzős 
tanulmánykötetek feltárása, illetve a bibliográfiai munka során azonosított, az OSZK 
állományából hiányzó ilyen kiadványokról jelzés a megfelelő osztálynak (majd beszerzés után 
feldolgozásuk). 

Folyamatos. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. Az analitikus feldolgozás folytatása. 

Folyamatos. 

2. A forrásdokumentumok ütemes, zavartalan feldolgozása érdekében továbbra is 
folyamatos kapcsolat fenntartása a feldolgozó osztályokkal, a Gyarapítási és Állomány-
nyilvántartó Osztállyal, valamint a Raktári Osztállyal. 

Folyamatos. 

3. Analitikus feldolgozást végző könyvtárak újbóli felmérése – összevetés a korábbi 
felmérésekkel, következtetések összegzése, párhuzamosságok megjelölése. 

A tendenciák figyelése folyamatos. 

4. A HUMANUS további bemutatása a könyvtáros szakmának, az építésében érdekelt 
potenciális partnereknek. 

A HUMANUS együttműködési kereteit új kezdeményezések jelölték ki, mint például a Magyar 
Tudományos Művek Tára. Az MTMT fejlesztői nyitottnak bizonyultak az analitikus bibliográ-
fiai tevékenység összehangolására. Az oktatáspolitika is ösztönzi a teljesítményorientált tu-
dományos tevékenység felmérését. 

 
Az analitikus feldolgozás számokban 

Részdokumentumok Terv Tény 

Tanulmánykötetben megjelent részdokumentumok (új) 8.000 tétel 6.700 tétel 

Időszaki kiadványban megjelent részdokumentumok (új) 8.000 tétel 6.489 tétel 

Összesen: 16.000 tétel 13.189 tétel 

2.3.2.2 Különgyűjteményi dokumentumok feldolgozása 

A különgyűjteményekben őrzött hungarica dokumentumok feldolgozása minden más fel-
adattal szemben elsőbbséget élvez, a feldolgozással foglalkozó munkatárasak munkaidő 
keretének 70 %-a erre használandó. A gyűjteményekben őrzött dokumentumok feltárása 
után veheti kezdetét a nem nálunk őrzött hungarica dokumentumok feltárása, hogy 1473-től 
kedve a bibliográfiai leírások az MNB-ben a legkorszerűbb és legteljesebb módon váljanak 
elérhetővé. 
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Minden érintett gyűjtemény számára 2011. szeptember 1-jétől kiemelt feladat a retrospektív, 
illetve a kurrens MNB számára történő adatszolgáltatás. E munka keretében a rekordok leg-
magasabb szintű ellenőrzését is el kell végezni, mivel csak ilyen leírás kerülhet MNB-be. A 
nem MNB típusú dokumentumokat őrző gyűjteményekben is AMICUS rekordokban történt a 
dokumentumok leírása. 

2.3.2.2.1 Kézirattár 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Fondfeldolgozás 

a.) A folyamatosan gyarapodó Széchényi családi archívum, ill. Széchényi Zsigmond 
hagyatékának rendezése. 

Folyamatosan zajlik. 

b.) A Teleki Béla hagyaték végleges jegyzékének elkészítése. 

A végleges jegyzék elkészült. 

c.) A Dienes Valéria hagyaték rendezése. 

A hagyaték rendezése megtörtént. 

d.) Rubinyi Mózes fondjának előrendezése. 

Az előrendezés megtörtént. 

2. Egyedi kéziratok feldolgozása (1.500 tétel) 

Folyamatosan zajlik. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. A beérkező kéziratok feldolgozása az IKR-ben. 

A Kézirattár a 2012-es tervben szereplő fondok ún. szálas feldolgozása mellett, a feldolgozás 
gyorsítása érdekében egyszerűsített fondfeldolgozásra állt át. 

2.3.2.2.2 Régi Nyomtatványok Tára 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A teljes gyűjtemény feldolgozása – rövidített leírással - az IKR-ben. 

 

A Régi Nyomtatványok Tárában 2012. május végére befejeződött az RMK I-III. kategóriába 
tartozó dokumentumok egyszerűsített leírása, júniustól folyik az egyszerűsített rekordleírá-
sok kiegészítése és ellenőrzése. Így a Régi Magyar Könyvtárba tartozó művek leírásai a 
könyvtár online adatbázisán keresztül elérhetővé váltak. A leírásokat minden esetbe össze-



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 58 ~ 

kapcsoltuk azon dokumentumok digitális változatával, amelyek már elkészültek, így olyan 
magas szintű szolgáltatás sikerült olvasóink felé nyújtanunk, amelyet eddig nélkülöztek. 

 

Állandó feladatok: 

 
1. A gyűjtemény feldolgozásának folytatása az IKR-ben. 

Folyamatos. 

2.3.2.2.3 Térképtár 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Külső személyek által az IKR adatbázisba – hiányosan – bevitt nyomtatott kataszteri tér-
képleírások ellenőrzése, kiegészítése, hitelesítési szintjük beállítása. Ez a munka a minő-
ségbiztosítás okán kiemelt feladatok közé tartózó. 

Folyamatos. 

 

Állandó feladatok: 

 
1. A Térképtár gyűjtőkörébe tartozó minden dokumentum az IKR-ben kerül feldolgozásra. A 

munkavégzés lépései: behasonlítás, bibliográfiai leírás, tárgyszavazás, jelzetelés, naplózás, 
ellenőrzés. 

Folyamatos. 

2. A katalógus konverzió folytatása. 

A Térképtárban 2012 decemberében befejeződött az alapítónk, gróf Széchényi Ferenc térké-
peinek és atlaszainak igen részletes leírása, amely alapja lesz a később nyomtatásban is köz-
readni kívánt reprezentatív katalógusnak is. A bibliográfiai rekordok ellenőrzése folyamatos. 

3. A földrajzi nevek karbantartása az IKR-ben. 

Folyamatos. 

2.3.2.2.4 Zeneműtár 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A kottanyomtatványok retrospektív feldolgozásának folytatása (kb. 1.100 rekord létre-
hozása (ez magában foglalja a kurrens köteles zeneműnyomtatványokat is. A retrospektív 
tételek folyamatosan beépülnek a Magyar Nemzeti Bibliográfiába is. 

Létszámgondok miatt a tervekhez képest kissé kevesebb retrospektív kottaleírásra kerülhe-
tett sor. 
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2. A köteles CD-k retrospektív (a korábbi feldolgozási hiátust pótló) feltárása (mintegy 1.100 
rekord). 

Folyamatos, a befejezés 2013-ban várható. 

3. Az erősen adathiányos, 78-as fordulatú muzeális hanglemezek állományba vétele és IKR-
ben való feldolgozása (mintegy 350 lemez/év). 

A 78-as fordulatszámú muzeális hanglemezek feldolgozását terveinknek megfelelően sikerült 
teljesíteni. 

4. Vavrinecz Béla zeneszerző és Volly István népzenekutató hagyatékának feldolgozása, 
Kecskeméti István hagyatékának rendezése. 

Részben befejeződött. A teljes feldolgozás a nem tervezett feladatok miatt 2013-ra húzódott 
át. 

5. Az IKR háziszabályzat hangfelvételekre vonatkozó szakaszainak aktualizálása. 

Az aktualizálás megtörtént. 

Állandó feladatok: 

 
1. A beérkező kötelespéldányok IKR-ben való kurrens feldolgozása, a Magyar Nemzeti 

Bibliográfia: Zeneművek – Kották, ill. Hangfelvételek online „köteteinek” szerkesztése, 
valamint a Zenei Tezaurusz ehhez kapcsolódó folyamatos építése. 

Folyamatos. 

2.3.2.2.5 Színháztörténeti Tár 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A Tár dokumentum típusainak átnézése, javaslat készítése az OSZMI-ban található és az 
OSZK-s állomány egyesítésére, az OSZK-ban maradó dokumentumok kijelölése. 

A Színháztörténeti Tár dokumentum típusait átnéztük, véleményünk szerint az OSZK gyűjte-
ményeként létező Színháztörténeti Tár anyagának egy jelentős része egyesíthető lenne az 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményével, mivel a két intézmény gyűjtő-
köre hasonló. A javaslat elkészült. 

Állandó feladatok: 

 
1. A Tár dokumentumainak további feldolgozása az OSZMI-val történő egyesítés függvénye. 

Amennyiben az összevonás elmarad, a dokumentumok folyamatos feldolgozása az IKR-
ben folytatódik. 

Az összevonás nem történt meg, a feldolgozás folytatódott. 
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2.3.2.2.6 Történeti Interjúk Tára 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Audiovizuális kötelespéldányok archívumának revíziója. 

A revízió elkészült. 

2. A Cseh Tamás archívum további építése, együttműködésben a Magyar Mozgóképkincs 
Megismertetéséért Alapítvánnyal. Gyűjteményfejlesztés – elsősorban digitális másolatok 
(források: jogutódok birtokában lévő hagyaték, gyűjtők felajánlásai, közgyűjtemények, ar-
chívumok, kiadók adományai); digitalizálás; feldolgozás dokumentumtípus, tartalom sze-
rint (audio, videó, fotó, kézirat, kotta, kisnyomtatvány, elektronikus dokumentumok). 

A Cseh Tamás Archívum építése, feldolgozása kiemelt feladat volt, a művész 70. születésnap-
jára (2013. január 21.) reprezentatív kiállítás keretében a gyűjteményt a nagyközönség is 
megismerheti. 

3. Szabad Európa Rádió egykori munkatársaival készített interjúk teljes mélységű feldolgo-
zása, DVD-re írása, kutathatóvá tétele – 5 interjú (ellenőrzés, vágás, digitalizálás, feldolgo-
zás, tartalomjegyzék, kiírás). 

A feldolgozás elkészült. 

4. Az úgynevezett „orvosinterjúk” feldolgozása – 5 interjú (ellenőrzés, tartalomjegyzék). 

A feldolgozás elkészült. 

5. Mozgóképkincs Gyűjtemény feldolgozásának folytatása. 

Folyamatos. 

6. Öt országos televíziós csatorna főműsoridőben sugárzott híradóinak feldolgozása (m1, 
m2, Duna TV, TV2, RTL) (cca. 20.000 rekord/év). 

2001. jan. 1-jétől digitálisan rögzítjük és archiváljuk öt országos televíziós csatorna fő műsor-
időben sugárzott híradóit – ez a tevékenység 2012-ben is folyt, ez évben kb. 20.000 rekordot 
tett ki. 

7. A BBC digitalizált hanganyagainak felmérése, rendezése, részletes feldolgozása. A teljes 
katalógus fordítása, a feldolgozási szabályzat elkészítése. 

Folyamatos. 

Állandó feladatok: 

 
1. A beérkező audiovizuális kötelespéldányok folyamatos feldolgozása. Várható 

mennyiség: 1.600 db/év. 

Folyamatos. 

2. Az audiovizuális dokumentumok feldolgozási szabályzatának elkészítése a szabványos 
feldolgozás érdekében. 

A feldolgozási szabályzat elkészült, a feldolgozó munka elkezdődött. 
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2.3.2.2.7 Plakát- és Kisnyomtatványtár 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A grafikai plakátok egészének feldolgozása az IKR-ben, a teljes plakátgyűjtemény 

visszakereshetővé és kutathatóvá tétele. 
a.) Az újonnan beérkező grafikai plakátok tematikus válogatás nélküli feldolgozása az 

IKR-ben (kb. 500-600 tétel). 
b.) A 2000 utáni grafikai plakátok (kb. 5000 db) IKR-ben való feldolgozásának 

megkezdése (kb. 1.000 tétel). 
c.) Az 1975-ös év grafikai plakátjainak (1494 db) teljes feltárása, IKR-ben való 

feldolgozása. 
d.) 1952-1955-ig grafikai plakátok IKR-ben való feldolgozása. A még le nem írt plakátok 

és plakátvariánsok feldolgozása, a helyrajzi naplóban a példányadatok korrekciója. 
(kb. 3.000 tétel). 

A Plakát- és Kisnyomtatványtár 2012-re tervezett feldolgozásai teljesültek. 

e.) Az 1885-1936 közötti magyar grafikai plakátgyűjtemény revíziója, IKR leírások 
javítása, leíratlan variánsok feltárása és leírása. A rekordleírással rendelkező 
gyűjteményrész eredeti dokumentumainak revíziója és további feltárása (teljes 
feldolgozás). A helyrajzi naplóban nem szereplő, de a fizikai gyűjteményben meglévő 
variánsok és egyedi példányok feltárásának elvégzése. A munka során a példányok 
adatainak szükségszerű javítása, vagy pontosítása, valamint esetenként az alkotók 
eddig fel nem oldott szignóinak kikutatása. 

Elkészült. 

f.) Az 1927-1936-ig terjedő grafikai plakátok revíziója és az eredeti dokumentummal 
való összevetése. Az 1929-1936-ig történő revízió folytatása. 

A revízió befejeződött. 

2. A periodika anyag leválogatása, listázása, átadása. 

Folyamatos. 

3. Az elmúlt 5 év csoportos feldolgozású kisnyomtatványainak szétválogatása, kereshetővé 
tételének megkezdése. 

A válogatás megtörtént, a feldolgozás befejezése 2015-re várható. 

4. Az oklevélgyűjtemény (kb. 4-5.000 tétel) feldolgozásának, visszakereshetővé tételének 
megkezdése. 

A munka megkezdődött, a feldolgozás a tervek szerint haladt. 

5. Az előfizetői felhívások (folyóiratok és könyvek 1788-tól) visszakereshetővé tételének 
megkezdése, IKR-ben történő analitikus feldolgozása (ebben az évben kb. 300 tétel). 

A munka megkezdődött, a feldolgozás a tervek szerint haladt. 

6. Számolócédulák cégek vagy termékek szerinti visszakereshetővé tétele, jegyzék készítése. 

A munka megkezdődött, a feldolgozás a tervek szerint haladt. 
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7. A kb. 6.000 db ponyvára vonatkozóan, a törzsállománnyal egyeztetve, a Hector 
adatbázisból az IKR-be való átkonvertálás befejezése, a leíratlan ponyvák bevitele az IKR-
be (kb. 100 db), a helyrajzi naplókkal való összevetés. 

Elkészült. 

8. A régi és újabb beszerzésű szentképek rendezése (kb. 2.200 db), a többféle módú 
kereshetőség lehetővé tétele. 

Elkészült. 

 

Állandó feladatok: 

 
1. A várhatóan kb. 30 ezer db éves gyarapodással tárunkba érkező apró- és kisnyomtatvá-

nyok érkeztetése, dokumentumtípusok és tematikus gyűjtemények szerinti szétválogatá-
sa, különböző szintű feldolgozása, beosztása a tár anyagába. Ennek keretében: 

a.) A gyűjtőkörbe tartozó anyagrészek kurrens gyarapítása, aukciók esetén behasonlítás. 
b.) Dokumentumok érkeztetése, szétválogatása dokumentumtípus szerint, továbbítása 

a gyűjteményrészért felelős kollégának, ill. más osztályoknak. 
c.) A kurrens anyag évek és téma szerinti válogatása, szakozása, jelzetelése, raktári 

beosztása (21. századi aprónyomtatványok, szöveges plakátok, kisnyomtatványok). 
d.) Korábbi gyűjteményrészek folyamatos feldolgozása, rendezése (választási 

aprónyomtatványok). 
e.) 1860-1945 között megjelent kisnyomtatványok, a törzsállományból átadott 

dokumentumok, falinaptárak folyamatos feldolgozása az IKR-ben, jelzetelése, raktári 
beosztása (kb. 6.000 tétel). 

f.) Beérkező gyászjelentések, zsebnaptárak, kártyanaptárak, plakátnaptárak, kártyák 
rendezése. 

g.) Képeslapok jelzetelése, beosztása. 
h.) A Hungarica gyűjtemény országonkénti feldolgozása, a Hungarica gyűjteményből a 

szabadlapos albumok és a képeslapok kiemelése, feldolgozása, jelzetelése, 
beosztása. 

i.) A kb. 30 ezres ex libris gyűjtemény feltárása, tulajdonos és alkotó szerinti 
visszakereshetővé tétele táblázatban, majd az IKR-ben (kb. 1.200 új rekord). 

j.) Szabadlapos albumok IKR-ben való feldolgozásának befejezése (kb. 300 tétel). 
k.) A régi metszet, céh- és mesterlevél gyűjtemény (1711-1945) rendezésének 

folytatása. A cédulakatalógus átnézése, és az OSZK egyéb gyűjteményeivel való 
összehasonlítását követően, az IKR-ben való leírás folytatása a cédulakatalógus és az 
eredeti dokumentumok alapján. 

l.) A mintegy 400 db-os litográfia gyűjtemény feldolgozása az IKR-ben. 
m.) Az 1945 utáni metszetgyűjtemény rendezésének, IKR-ben való feldolgozásának 

megkezdése. 
Folyamatos. 
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2.3.2.2.8 Diafilm és Fotótár 

Kiemelt feladatok: 

1. Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény anyagának állományba vétele, feldolgozása (cca. 
50.000 db). 

Folyamatos. 

2. Negatívok, üvegnegatívok állományba vétele, feldolgozása (cca. 1.500 db). 

Folyamatos. 

3. A Féner Tamás gyűjtemény állományba vétele, feldolgozása (cca. 651 db). 

Folyamatos. 

4. Fotóalbumok feldolgozása az IKR-ben (kb. 1.200 db). 

Folyamatos. 

Állandó feladatok: 

1. A fotógyűjtemény feldolgozása az IKR-ben. 

A Diafilm- és Fotótár feldolgozása igen kis mértékben maradt el a 2012-re tervezett mennyi-
ségtől, amelyet részben létszámgondok, másrészt váratlan új feladatok idéztek elő. 

Különgyűjteményi feldolgozás az AMICUS-ban (2012) 

Gyűjtemények Új rekord Javított rekord MNB 

Diafilm és Fotótár 1.35814 62 0 

Kézirattár 20515 0 0 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 11.28416 501 0 

Régi Nyomtatványok Tára 3.14117 1.31718 0 

Színháztörténeti Tár 13.54519 0 0 

Térképtár 5.01720 4.27821 87 

Történeti Interjúk Tára 60022 0 0 

Zeneműtár 3.51923 0 54924 

2.3.2.3 Feldolgozás a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtárban 

Alapfeladatok: 

 
1. A törzsgyűjteményi dokumentumok – régi könyvek és folyóiratok – retrospektív 

                                                           
14 Ellenőrzés nélkül 
15 Ellenőrzés nélkül 
16 Ellenőrzés nélkül, analitikus leírások is 
17 Ellenőrzés nélkül 
18 Autopszia alapján, de nem ellenőrzött 
19 Ellenőrzés nélkül, de külön nem tartják nyilván a javított vagy kiegészített (raktári jelzet) tételeket 
20 Ellenőrzött, a legmagasabb hitelesítési szinttel 
21 Ellenőrzött, kiegészített, a legmagasabb hitelesítési szinttel ellátott 
22 Ellenőrzés nélkül 
23 Ellenőrzött, a legmagasabb hitelesítési szinttel ellátott 1.451 
24 Ebből 166 hangfelvétel 
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konverziója a Corvina adatbázisba. Teljes körű leírások készítése, azaz a bibliográfiai 
adatokon kívül a proveniencia, possessorok, margináliák és a kötések leírása. Cél a 
„barokk terem” állományának teljes körű feldolgozása. 

Folyamatos. 

2. Rekordrevízió, azaz a régi adatbázis konvertálása során hibásan átkerült adatok javítása a 
mintegy 2.337 már elkészült rekordban. 

A revízió elkészült. 

3. A helytörténeti gyűjtemény feldolgozásának korrekciós munkái (a cédulakatalógus 
korábbi digitalizálásának gyenge minősége miatt). 

A helytörténeti anyag teljes egészében feldolgozásra került az adatbázisban. 

4. A beérkezett dokumentumok – könyvek, folyóiratok, elektronikus dokumentumok –
katalogizálása. 

Folyamatos. 

5. A műemlékkönyvtár 2012 során átveszi kezelésre, feldolgozásra a Zirci Ciszterci Apátság 
Új Könyvtárának anyagát. Ez mintegy 40 ezer dokumentumot jelent, melynek 
elhelyezése a műemlékkönyvtár területén elkészítendő helyiségekben az elsődleges cél. 

Folyamatban. 

2.3.2.4 Magyar Nemzeti Bibliográfia 

Kiemelt feladatok: 

 

1. A Magyar Nemzeti bibliográfia egységes rendszerének fejlesztésével kapcsolatos felada-
tokról döntés-előkészítő javaslat összeállítása. 

A javaslat elkészült. 

2. A fenti dokumentumban foglalt javaslatok elfogadását követően – szükség esetén – az 
egyes részterületekre vonatkozó közép- és hosszútávú tervek elkészítése. 

A tervek elkészítése megkezdődött. 

3. Az MNB-vel kapcsolatos fejlesztések beépítése az OSZK stratégiai tervébe. 

A fejlesztési tervek az összkönyvtári stratégiával összhangban kerülnek kialakításra, az IKR 
Osztállyal együttműködésben, az elkészült vonatkozó döntés-előkészítő javaslatra támasz-
kodva. Az MNB-vel kapcsolatos igényeinket az új IKR-hez szükséges specifikáció kialakítása 
során ugyancsak megfogalmaztuk, az egyes integrált rendszerek képességeit az igényeink 
kielégítése szempontjából górcső alá vettük. 

4. Az új IKR-rel kapcsolatos elvárások megfogalmazásánál az MNB-rendszer igényeinek ér-
vényesítése, beleértve a bibliográfiai csereformátum kérdését, illetve a Relex névtérépítő 
szoftverrel való együttműködés kérdését is. 

Az új IKR-rel kapcsolatos elvárások megfogalmazásánál az MNB-rendszer igényeinek érvé-
nyesítése, beleértve a bibliográfiai csereformátum kérdését, illetve a Relex névtérépítő szoft-
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verrel való együttműködés kérdését folyamatban van, mivel az év során az MNB-rendszer 
fejlesztéséről még nem született végleges döntés. 

5. A külföldi hungarikumok kutatásával kapcsolatos teendők számbavétele, döntés-
előkészítő javaslat összeállítása a NEFMI részére. 

A javaslat elkészült. 

6. A Névtér-program megindítása (részvétel a MaNDA hasonló feladataiban), rendszerterv 
és ügyrend kialakítása. 

Az OSZK még 2011 szeptemberében kezdeményezte a Petőfi Irodalmi Múzeumnál egy nem-
zeti névtér projekt elindítását. A résztvevők köre idővel más társintézményekkel (Magyar 
Országos Levéltár, MaNDA) bővült. Időközben igazgatóságok közti egyeztetések keretében 
azonosítottuk a nemzeti könyvtár adatbázisaiban található lehetséges nemzeti névtér-
komponenseket, kezdeményeztük továbbá a MaNDÁ-nál, hogy nyújtson támogatást a 
TÁMOP-projekt keretében kifejlesztett Relex (Relációs névtér- és lexikai egység kezelő) al-
kalmazásunk továbbfejlesztéséhez, ezen belül az ún. köztes réteg létrehozásához, felhaszná-
lói felületek kialakításához , valamint a nemzetközi névtér-rendszerekhez való kapcsolódás-
hoz (beleértve az automatizált adatcsere támogatását). A könyvtári névtér-kezelés elméleti 
alapjául szolgáló „HUNMARC. A besorolási rekordok adatcsere-formátuma” c. szabályzat 
Könyvtári Szabályzatként (KSZ) való kiadását egyelőre forráshiány miatt elhalasztottuk, 
ugyanakkor együttműködési megállapodást készítettünk elő a MOL-lal, ez úton támogatva 
névtér projektjük megvalósítását. ÁROP-pályázatunk részeként kidolgoztuk a Nemzeti Névtér 
megvalósításának részletes koncepcióját, ezen felül a megvalósíthatóság tekintetében el-
kezdtük a külföldi gyakorlat tanulmányozását (Cseh Nemzeti Besorolási Adatbázis), illetve a 
jövő évben névtér konferenciát tervezünk szervezni a konzorciális megvalósítás szempontjá-
ból szóba jövő partnerintézmények részvételével. 

7. Az OSZK tezaurusz, ill. ETO-állomány betöltése az IKR-be. 

Az OSZK tezaurusz, ill. ETO-állomány nem tölthető be az Amicus rendszerbe, mert az nem 
teszi lehetővé a betöltést. A megpályázott IKR rendszer megoldást fog jelenteni erre a prob-
lémára. 

2.3.2.4.1 Kurrens nemzeti bibliográfia 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Terv kidolgozása a kurrens számbavételbe bevont dokumentumok (videofilmek, elektro-

nikus hordozón megjelent filmek; diafilmek stb.) kurrens MNB-füzeteinek közreadására 
2013. jan. 1-jétől. 

A terv kidolgozásra került. 

2. A MaNDA kialakításának függvényében, szükség esetén az online elektronikus dokumen-
tumok nemzeti bibliográfiai számbavételének elindítása. 

Az online (letölthető) formában megjelenő elektronikus kiadványokat (e-könyvek, e-
folyóiratok) jelenleg is feltárjuk, állományba vesszük. A web archiválás kérdésének tisztázá-
sát, a szükséges felhatalmazást az új kötelespéldány-rendelettől várjuk. 
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Az E-szolgáltatási igazgatóság a társigazgatóságokkal együttműködve megtárgyalta az onli-
ne elektronikus dokumentumok nemzeti bibliográfiai számbavételével kapcsolatos feladato-
kat, azonban a MANDA kialakítása eddig nem hozott olyan eredményt, amely szükségessé 
tette volna a feladat indítását. 

3. Az OSZK-állományból hiányzó modern dokumentumanyag felkutatására, feldolgozására 
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása. 

A hiányzó modern dokumentumok felkutatását a nemzeti könyvtár stratégiai fontosságú 
feladataként kezeli. Ennek érdekében egy komplett dezideráta-adatbázis létrehozását céloz-
tuk meg, amelynek eredményeként az ISBN-alkalmazásunkat továbbfejlesztve lehetővé tet-
tük az ISBN-rekordoknak a különböző forrásokban (terjesztői adatbázisok, könyvbemutatók-
ra vonatkozó automatizált lekérdezések stb.) való behasonlítás után történő kiegészítését a 
megjelenési információkkal. Tárgyalásokat folytattunk kiadókkal, kiadói egyesülésekkel 
(MKKE) egy teljes körű Books in Print típusú nyilvántartást lehetővé tevő adatbázis építésé-
ről, nemzetközi projektkeretekben, mindenekelőtt uniós forrásokra alapozva. Ez nagyban 
segítené a kötelespéldányok üzemszerű reklamálását. Ütemtervet dolgoztunk ki a 
dezideráta-adatbázis még teljesebbé tételéhez, valamint elkészítettünk egy munkaanyagot a 
külföldi hungaricumok beszerzésének jelenlegi állapotáról, meghatározva a lehetséges kitö-
rési pontokat. A dezideráta-adatbázisra vonatkozó ütemterv realizálását elsősorban a meg-
felelő rendszerkörnyezet kialakításától (új IKR implementálása) tettük függővé. Hátra van 
továbbá a Tudományos Igazgatóságon gondozott, az 1473–1800 közötti időszakra vonatko-
zó, személyi, nyelvi és területi hungarikumokat magában foglaló, papír alapú nyilvántartás 
manuális bevitele az IKR-be. A modern hungarika-dokumentumanyag teljes körű gyűjtése és 
feltárása érdekében ugyanakkor egyes kiadványok esetében érdemes gyűjtőköri együttmű-
ködésekben gondolkodnunk. Ilyen együttműködést létesítettünk ez évben az Országgyűlési 
Könyvtárral az Európai Unió és az ENSZ szervezetei által közreadott magyar vonatkozású 
kiadványok gyűjtésére. 

4. Az MNB Könyvek Bibliográfiája – WWW 1997 és 2001 közötti füzeteinek – ha még fellel-
hetők – közzététele az MNB – WWW honlapján. 

Az MNB Könyvek Bibliográfiája – WWW 1997 és 2001 közötti füzeteinek – ha még fellelhetők 
– az MNB – WWW honlapján közzétételéhez a szóban forgó MNB füzetek elektronikus válto-
zatainak felkutatását megkíséreltük, a jelenlegi háttértárakon az anyag nem található meg, 
kapacitás hiányában az archív/backup mentések vizsgálata még hátra van. 

 
Állandó feladatok: 

 
1. A kurrens nemzeti bibliográfiai számbavétel maradéktalan biztosítása - a kötelespéldá-

nyokra alapozva - az MNB gyűjtőkörébe tartozó dokumentumtípusok esetében. 

Az OSZK gyűjtőkörének tisztázásával együtt járt a nemzeti bibliográfiai gyűjtőkör újradefiniá-
lása. A kurrens nemzeti bibliográfia megjelentetése ezzel összhangban folytatódik. 

2. Az MNB – WWW füzetek közreadása, illetve naprakész archiválása az EPA-ban vagy az 
OSZKDK-ban. 

Az MNB-füzetek közreadása és az EPÁ-ban történő archiválása folyamatosan, rendben zajlik. 
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2.3.2.4.2 Retrospektív nemzeti bibliográfia 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Az 1473-1800-as ciklus MNB-be integrálása érdekében: 
 

a.) Vizsgálat és a legelőnyösebb informatikai megoldás kiválasztása annak érdekében, 
hogy a régi könyveket leíró RMNY-kötetek egyes tételei - képként vagy OCR-ezve - 
összekapcsolhatók legyenek a megfelelő IKR-rekordokkal. 

Megvizsgáltuk és kiválasztottuk a legelőnyösebb informatikai megoldást annak érdekében, 
hogy a régi könyveket leíró RMNY-kötetek egyes tételei - képként vagy OCR-ezve - összekap-
csolhatók legyenek a megfelelő IKR-rekordokkal. A digitalizált régi könyvek pdf formátumban 
folyamatosan kerülnek be a DK-ba, és összekapcsolásuk a megfelelő IKR rekorddal megtör-
tént. 

b.) - Az RMNY-tételek digitális képének hozzákapcsolása az IKR-beli rekordhoz. 

Az RMNY-tételek digitális képe pdf formátumban folyamatosan bekerül a DK-ba, ezek össze-
kapcsolása az IKR-beli rekordokkal megtörtént. 

c.) - Az RMK-állomány „Short Title Catalogue”-programjának befejezését követően a re-
kordok kiegészítése (beleértve a tárgyi feltárást is) autopsziával. 

Folyamatos. 

d.) A Magyar Nemzeti Bibliográfia szakszerű kiegészítése 1473–1800 közötti időszakból. 

Folyamatos. 

2. Az 1801-1920-as ciklus MNB-jének létrehozása érdekében: 

a.) A könyvek autopszia alapján történő retrospektív katalogizálásának folytatása (mün-
cheni állomány). 

Rendben zajlik, külön szervezeti egységi keretben, ugyanakkor jelenleg kis létszámú munka-
társsal, a könyvtár állományába korábban bekerült magángyűjtemények későbbi virtuális 
rekonstrukcióját lehetővé tevő possessorkutatás és az inkurrens gyarapodás feldolgozásával 
egyetemben. Az osztály munkatársai végzik a formai és tartalmi feltárást megelőző behason-
lítást és tipizálást, valamint a kiadványok átjelzetelését. A magyar vonatkozású állományrész 
a magyar nemzeti bibliográfia rendszerébe illeszkedik, ehhez mérten a dokumentumokról 
nemzeti bibliográfiai szintű leírások készülnek. A müncheni állomány rekatalogizálása során 
4.049 tétel készült el.  Az elektronikus katalógusban kereshetővé vált a Széchényi-féle alap-
gyűjtemény jelentős része. Az inkurrens gyarapodás feldolgozása során 300 tételt készítet-
tünk el. 

3. Az 1921-1944-es ciklus MNB-jének teljessé tétele érdekében: 

a.) Az 1921 és 1925 között megjelent könyvek feldolgozása a müncheni rekatalogizálás 
keretében (az 1926-tól feldolgozott állomány céduláinak retrospektív konverziója 
megtörtént). 

Folyamatban van. 

4. Az 1945-1975 ciklus MNB-jének teljessé tétele érdekében 
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a.) A ciklusba tartozó különgyűjteményi dokumentumok retrospektív feldolgozása kere-

tében a zeneművek cédulakatalógusának retrospektív konverziója. 
Folyamatban van. 

5. Több ciklust érintő feladat: 

a.) Az 1-45.000 jelzettartományba (ún. sorozati jelzet) tartozó könyvanyag (sorozatok, 
többkötetes művek nagyobb ütemű retrospektív katalogizálása. 

Folyamatban van. 

b.) Az MNB gyűjtőkörébe tartozó különgyűjteményi dokumentumok retrospektív fel-
dolgozása. 

Folyamatban van. 

c.) Az MNB gyűjtőkörébe tartozó, a feldolgozó munka során előkerülő különgyűjteményi 
dokumentumok besorolása a nemzeti bibliográfiába. 

Folyamatban van. 

2.3.2.4.3 Bibliográfiai kutatások 

Kiemelt feladatok: 

 
A kezdetektől 1700-ig: 
 
1. A Régi Magyarországi Nyomtatványok elnevezésű retrospektív bibliográfia IV. kötete 

(1656-1670) végső korrektúra-munkálatait követően a kötet megjelentetése. Terjedelme: 
1362 + 104 lap melléklet. A könyv az OTKA Publikációs pályázatának és a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának a támogatásával az OSZK és az Akadémiai Kiadó közös kiadványa-
ként jelenik meg. 

A kötet megjelent. (Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter, P. 
Vásárhelyi Judit munkája, Käfer István és V. Ecsedy Judit közreműködésével). Terjedelme: 
1360 + 100 lap illusztráció. A kötet kiadását az OTKA (Pub-K 85330) pályázata és a Magyar 
Tudományos Akadémia is támogatta. 

2. Az RMNy IV. megjelenését követően a Hungaria typographica 3. kötetének kiadásra való 
előkészítése. 

2012 során nagy ütemben haladt előre a Hungaria typographica 3. kötetének kiadásra való 
előkészítése. Ez kilenc fejezetben tekinti majd át a XVII. századi kelet-magyarországi és erdé-
lyi nyomdák történetét (Szerk. Vizkeletyné Ecsedy Judit).  

3. Hungaria typographica 3. kötetének megjelentetésére a Balassi Kiadóval közös pályázat 
az OTKA-hoz. 

A kötet megjelentetésére közös OTKA Publikációs pályázatot nyújtott be és nyert el az OSZK 
és a Balassi Kiadó. E kötethez Perger Péter Nagyszebenben a Brukenthal Múzeum Könyvtá-
rában és az ottani Állami Levéltárban, valamint Brassóban, az Állami levéltárban és a Fekete-
templom levéltárában őrzött unikum példányokról a betűtípus kutatás számára is alkalmas, 
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méretezéssel ellátott 3.800 képnyi digitális másolatot készített. Ezek a másolatok egyúttal az 
OSZK állományának gyarapítását is szolgálják. 

4. Az RMNy V. kötet munkálatainak megkezdése, az 1671 és 1685 között megjelent nyelvi 
és területi hungarica-nyomtatványok bibliográfiájaként. A leírandó nyomtatványok szám-
bavételét követően az alkalmi nyomtatványok és vitairatok műfajába tartozó nyomtatvá-
nyok leírása. 

Az RMNy további kötetei szempontjából ellenőriztük Sztripszky Hiador kiegészítő bibliográfiá-
jának és Ján Čaplovič szlovák bibliográfiájának a tételeit. Az 1700-ig leírandó RMNy-címeket 
összegyűjtve, számításokat végeztünk a következő kötetek időhatárát illetően. Így az eddig 
megjelentekhez közel hasonló terjedelmű, következő, 5. kötet az 1671 és 1685 között megje-
lent nyelvi és területi hungarikumok leírását fogja tartalmazni. Megkezdődtek az RMNy 5. 
kötetének munkálatai az alkalmi nyomtatványok és a vitairatok műfajába tartozó dokumen-
tumok leírásával.  

5. A Magyarországi gyűjtemények 1601 előtti állományának feltárása c. program folytatá-
sa. A budapesti Piarista Könyvtár ősnyomtatványainak és antikváinak példányleírása, il-
letve a budapesti Pálos könyvtárban folyó munka szakmai felügyelete. 

Szakmai felügyeletünkkel továbbfolytatódott A Magyarországi gyűjtemények 1601 előtti 
állományának feltárása című program a budapesti Piarista Könyvtár ősnyomtatványainak és 
antikváinak példányleírásaival. A budapesti Pálos könyvtárban folyó ez irányú tevékenység 
sajnos munkatárs hiányában megszakadt. 

 

1701 és 1800 között: 
 
6. Az 1701 és 1800 közötti időszakban megjelent hazai nyomtatványok retrospektív biblio-

gráfiája, a Petrik IX. kötet számára továbbfolytatjuk az adatgyűjtést Kolozsvárott, Maros-
vásárhelyen, és Nagyszebenben. 

 Marosvásárhelyen a Teleki-Bolyai Könyvtárban Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit folytatott 
egy hetes kutatásai során befejeződött az ottani adatgyűjtés és a problematikus tételek 
adatainak pontosítása (70 kötet) a Petrik IX. kötet számára.  

 Azonosítottuk a Kolozsvári Egyetemi Könyvtártól kapott 4560 tételt tartalmazó, 1800 
előtti hungarika kiegészítő jegyzéket. Átnézése 1484 új példányt eredményezett, és egy 
több száz tételt tartalmazó listát, amelyeket csakis a helyszínen tudunk majd autopszia 
alapján azonosítani jövőre tervezett kolozsvári kutatóutunk alkalmával.  

 Megkezdődött az eddig összegyűjtött címek (mintegy 3.500 tétel) szerkesztése a szerzői 
nevek egységesítésével. 

7. A Petrik IX. kötet számára kiemelt feladat a szlovákiai adatgyűjtés befejezése, és az eddig 
Szlovákiában feltárt, ismeretlen dokumentumok leírása Klebelsberg-ösztöndíj támogatá-
sával. 

A Petrik bibliográfia IX., készülő Pótkötete számára: 

 Kovács Eszter május és június hónapban Klebelsberg-ösztöndíjjal Szlovákiában (Eperjesen, 
Kassán, Besztercebányán, Turócszentmártonban, Pozsonyban, és Nagyszombatban) foly-
tathatott bibliográfiai kutatásokat. Főleg a Petrik-bibliográfia XVIII. századi IX. pótkötete 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 70 ~ 

számára gyűjtött adatokat, a könyvek kézbe vételével adat-kiegészítéseket végzett, és 
címlapmásolatokat készített illetve készíttetett. Kutatása eredményeként több mint 200 
új példány adata került be nyilvántartásainkba, és 450 új, eddig ismeretlen bibliográfiai 
tételt talált. 

 
1801-1920 között: 
 
8. Az 1850 előtti nyelvi és területi hungarikumok eddig másodlagos forrásokból származó 

leírásainak ellenőrzése és javítása autopszia alapján, azok IKR-be való bevitele. 

Folyamatban van. 

9. A Pers-adatbázis továbbfejlesztése. 

Folyamatban van. 

10. Aktív részvétel az Igazgatóság projektmunkálataiban, a 210. alapítási évfordulóra megje-
lenő ünnepi kötet előkészítése. 

A feladat sikeresen befejeződött. 

2.3.2.4.4 Nemzeti bibliográfiai gyűjtemény a NEKTÁR adatbázisban 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A teljes MNB reprezentálása a „Magyar Nemzeti Bibliográfia” gyűjteményében, azaz a 

jelenlegi gyűjtemény időhatárainak kiterjesztése a retrospektív ciklusokra (az IKR-beli 
négy gyűjtemény egyesítése a NEKTÁR olvasói felületén). 

A teljes MNB reprezentálását a „Magyar Nemzeti Bibliográfia” gyűjteményében, azaz a je-
lenlegi gyűjtemény időhatárainak kiterjesztését a retrospektív ciklusokra előkészítettük, de 
magasabb prioritású feladatok miatt a megvalósítás 2013-ra tolódott. 

2. A katalógusban „nemzeti tartalom” címkével ellátott tételek integrálása az MNB gyűjte-
ménybe. 

A katalógusban „nemzeti tartalom” címkével ellátott tételek integrálását az MNB gyűjte-
ménybe előkészítettük, de magasabb prioritású feladatok miatt a megvalósítás 2013-ra to-
lódott. 

3. A gyűjteményes kötetek, tanulmánykötetek tartalomjegyzékeinek digitalizálása és a vo-
natkozó rekordokhoz kapcsolása az OPAC-ban (a borítók mintájára): 

a.) Az 1921-1975-is időszakra vonatkozóan az MNB-gyűjtemény építésének ütemében. 

Folyamatos. 

b.) A kurrens feldolgozás körében ennek a megoldásnak az alkalmazása megfontolandó 
a HUMANUS gyűjtőkörébe nem tartozó könyvek analitikus feldolgozásának pótlásá-
ra. 

A HUMANUS adatbázisunk építése és gondozása tekintetében a feldolgozói munka egyszerű-
sítését és a felhasználóbarátabb szolgáltatási felület kialakítását célzó fejlesztési terveink 
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megvalósulásáig az adatbázis építésében közreműködő partnerkör bővítésére, illetve a nem-
zeti bibliográfiai tevékenységbe bekapcsolódó akadémiai intézményekkel való kooperáció 
élénkítésére koncentráltunk. Az együttműködés kereteit olyan új kezdeményezések jelölték 
ki, mint a Magyar Tudományos Művek Tára, amelynek fejlesztői nyitottnak bizonyultak az 
analitikus bibliográfiai tevékenység összehangolására. Az oktatáspolitika által is ösztönzött, 
a teljesítményorientált tudományos tevékenység (fel)mérhetőségét célzó, az OSZK célkitűzé-
seivel is egybevágó bibliográfiai kooperáció olyan perspektíva, amely a prioritások újragon-
dolásához vezetett. Ilyen értelemben a több igazgatóságon is átívelő, mindenekelőtt a Raktá-
ri Osztály és a Digitalizáló Osztály munkatársait terhelő munkafolyamat megvalósításának 
támogatása jelen erőforrások mellett nem prioritás. 

4. A retrospektív konverzióval bekerült rekordállományból az MNB gyűjtőkörébe tartozó 
könyvrekordok kiválogatása, kiegészítése és/vagy javítása a Magyar Könyvészetben kö-
zölt bibliográfiai tételek alapján, a hiányzó ETO-jelzetek rögzítése, a hiányzó sorozati főla-
pok elkészítése és a sorozati kapcsolatok létrehozása – a munka visszafelé halad, az 1975-
ös évtől kezdve (több évre elhúzódó új feladat). 

Folyamatos. 

2.3.2.4.5 A Magyar Nemzeti Bibliográfia honlapja 

Kiemelt feladatok: 

1. A jelenlegi statikus MNB-honlap portál rendszerűvé alakítása. 

Az OSZK webes megjelenésébe illeszkedő MNB-portál kialakításának feltétele a korszerűség 
követelményeinek megfelelő tartalmi komponensek létrehozása, jelesül: a retrospektív bib-
liográfiai elemek fejlesztése, felhasználóbarát felülettel való ellátása, adatfeltöltése, profil-
tisztítása; a gazdag hungarikatartalommal rendelkező külföldi könyvtári adatbázisokra épülő 
metakereső szolgáltatás implementálása. A kurrens MNB-rekordok tekintetében az azokat a 
katalógustól elkülönített módon, jól áttekinthető, korszerű formában, webes felületen megje-
lenítő, szabványos kimenet-lehetőséget biztosító alportál-komponens implementálása. A 
szükséges fejlesztéseket mindenekelőtt pályázati forrásokból szándékozunk finanszírozni. 

2. Az MNB-honlapon kínált retrospektív és kurrens adatbázisok közös kereshetőségét bizto-
sító program kidolgozása (a hasonló célú Bodza-program helyett) – átmeneti, bár hosz-
szabb távú szükséglet a teljes, egységes MNB-rendszer kiépüléséig. 

Az MNB-honlapon kínált retrospektív és kurrens adatbázisok közös kereshetőségét biztosító 
program megvalósítására (a hasonló célú Bodza-program helyett) – a benyújtott EKOP pá-
lyázattól várunk támogatást. 

3. A külföldi hungarikumokat nagy számban tartalmazó adatbázisok, online nemzeti biblio-
gráfiák elemzése, elérésük biztosítása az MNB-honlapjáról (a külföldi hungarikumok 
számbavételét kiegészítő, illetve pótló megoldás). 

E téren legfontosabb partnereink lehetnek: az Osztrák Nemzeti Könyvtár (Bécs), Szlovákiában 
a Matica Slovenská Könyvtára (Turócszentmárton) és a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár, illetve a 
Román Nemzeti Könyvtár.  A megfelelő műszaki támogatáson túl előfeltétel a licencfeltételek 
tisztázása, a rekordcsere vagy a saját honlapunkról való közvetlen távoli elérhetőség esetén e 
lehetőségeknek kétoldalú megállapodásokba való foglalása. A korszerű MNB-portál létreho-
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zásához és a hatékony rekordcsere biztosításához elengedhetetlen műszaki feltételek megva-
lósulásáig informálisan tájékozódtunk eddig, mindenekelőtt a szlovák társintézményeknél. A 
jövő évre tervezett személyes találkozásainktól a bibliográfiai együttműködés elmélyülését, 
az új IKR implementálásától a műszaki akadályok elhárulását várjuk. 

4. A környező országokban kiadott hungarica-bibliográfiák bibliográfiájának összeállítása és 
közzététele az MNB-honlapon 

Folyamatban van. 

5. Az általános gyűjtőkörű Magyar Nemzeti Bibliográfiát kiegészítő nemzeti szakbibliográfi-
ák összegyűjtése és bibliográfiájuk/linkgyűjteményük közreadása az MNB-honlapon. 

Folyamatban van. 

2.3.2.5 Tudományos igényű állományfeltárás, intézményközi alapkutatások végzé-
se 

Kiemelt feladatok: 

1. A Res libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta codicum műhelye 2012-ben a 
következő 50 kódexlappal folytatja az OSZK kódextöredékeinek tudományos 
feldolgozását, s folytatja a töredékek digitalizálását. 

A műhely 2012-ben új munkatárs bevonásával folytatta az OSZK lefejtett kódextöredékeinek 
tudományos feldolgozását, s 50 db töredékkel elkészült. Ezen felül a műhely listába vett és 
identifikált 10 – különböző gyűjteményekben és magánszemélyeknél felbukkant – kódextöre-
déket. A töredékek digitalizálása folyamatban. 

2. Új adatbázis tervezése új alapokon az OSZK kódex-töredékek számára. 

Megkezdtük egy töredék-adatbázis kiépítését. 

3. A műhely befejezi az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexállományának magyar 
és német nyelvű katalógusát, lektoráltatja és elkészíti a közös indexet hozzá. Kiadási 
támogatásért pályázik az Akadémia I. Osztályánál a 2013-ban való megjelentetéshez. 

A műhely befejezte az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár kódexállományának tudomá-
nyos feldolgozását, de utólag előkerültek újabb töredékek és elveszettnek hitt kódexek, ezek 
pótlólagos feltárása folyik. Emellett művészettörténész, régész, kötéstörténész, vízjelkutató 
bevonásával történik az egyes leírások pontosítása. Több külföldi eredetű kötet iránt (Dél-
Tirol, Prága, Regensburg) a szakterület külföldi kutatóinak érdeklődését is sikerült felkelteni, 
akik örömmel vállalják a közreműködést. A katalógus 2013-ban lesz teljesen kész magyar és 
német nyelven. 

4. A műhely az esztergomi kódexek leírásaival az ÖAW Kommission für Schrift- und 
Buchwesen adatbázisához kapcsolódik. 

Az OSZK főigazgatójának, az MTA I. Osztálya elnökének és az Österreichische Akademie der 
Wissenschaften Kommission für Schrift und Buchwesen des Mittelalters vezetőjének az 
együttműködési megállapodása aláírásra került. A megállapodás szerint az Osztrák Akadé-
mia a http:/manuscripta.at cím alatt működtetett középkori kéziratokra vonatkozó, nemzet-
közileg elismert adatbázisát a magyarországi kézirat feldolgozás rendelkezésére bocsátotta, 
s címét Mittelalterliche Handschriften in mitteleuropäischen Bibliotheken címre változtatta. A 
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Fragmenta műhely megkezdte adatainak bevitelét az adatbázisba. Az adatbázis fenntartását 
és fejlesztését az osztrák fél finanszírozza. 

5. A műhely folytatja a Kalocsai Érseki Könyvtár kódexeinek tudományos feldolgozását. 

Folyamatban. 

6. Az OSZK illuminált kéziratainak elsődleges feldolgozása újabb 20 kódexszel folytatódik 
2012 során. 

Az OSZK Kézirattára illuminált kéziratainak repertorizálása 2012-ben öt kézirattal folytató-
dott, a művészettörténész kutató a jelzetek szerinti előrehaladás helyett áttért a kronologi-
kus rendre, így sokkal koncentráltabban tud haladni. Ezeken kívül sikerült azonosítania a po-
zsonyi káptalan középkori Bibliáját (ún. Ganoys Biblia, Cod. Lat. 78) készítő francia műhelyt 
és rátalált Széchényi Ferenc hóráskönyve (Cod. Lat. 205) két miniatúrájának előképeire. 

7. Nyelvemlék kódexek kritikai kiadásában (Érsekújvári Kódex, Apor-kódex) és a 
nyelvemlék–honlap gondozásában való részvétel, illetve koordináció. 

A Nyelvemlék kódexek kritikai kiadásában (Érsekújvári Kódex, Apor-kódex) és a nyelvemlék–
honlap gondozásában való részvétel, illetve koordináció a tervek szerint haladt. 

A műhely digitalizáltatta az Érsekújvári Kódexet, a digitális másolat a kódex hasonmás ki-
adásának és betűhív átírásának melléklete, mely a Régi Magyar Kódexek sorozat 32. kötete-
ként jelent meg. Az Előszó is a Fragmenta műhelyben készült. 

8. A XIX. századi műhely az alapkutatási funkciónak megfelelően elsőrendű feladatának 
tekinti 2012-ben is az irodalmi és politikatörténeti megközelítésen túl, a gazdasági-, 
társadalomtörténeti és kultúrtörténeti irányultságból eredően a könyv és sajtótörténetre 
vonatkozó levéltári dokumentációs anyag felgyűjtését. A munka párhuzamosan három 
helyszínen, Budapest Főváros Levéltárában és a Magyar Országos Levéltár két 
részlegében zajlik. A BFL tanácsi és elnöki iratanyagában fellelhető két periódusra (1850-
1873, 1874-1901) vonatkozó iratanyag áttekintése és a dokumentumok fotózása után a 
következő évek feladata az iratanyag feldolgozása, kiértékelése. Ugyanitt 2010 
júniusában elindult és az új ciklusban folytatódik egy újabb nagyobb forráscsoport, a 
cégbírósági anyag vizsgálata. 

Forrásfeltárás – adatbázis építés: A tárgyévben folytatódott Budapest Főváros Levéltárában, 
kiemelten a Cégbíróság anyagában a feltáró munka, mely azt célozza, hogy az eddigi elnöki 
és tanácsi iratanyagban feltárt dokumentumokat kiegészítse, pontosítsa. 2012 évben teljes 
mértékben megtörtént az utóbbi két állományban az 1874- 1901 közötti iratanyag felkutatá-
sa, az iratanyag fotózása, rendezése, ellenőrzése, szerkesztése, az átfedések kiküszöbölése, 
egységesítése. Az anyag készen áll, hogy 2013-ban betöltsük az adatbázisba. A következő 
feladat ezért az anyag betöltéséhez szükséges program e speciális adatállományra (eltérően 
az 1850-1874 közötti periódushoz képest) adaptálása és emellett a dokumentumok kiértéke-
lése a kutatások és a publikálás számára. 

9. Prioritás a fent nevezett valamennyi dokumentumtípust felölelő digitális adatbázis 
kiépítése. A munkaadatbázis program elkészülte után a rendszer feltöltése ez évben is 
folyamatosan zajlik. Az 1850-1873 periódusra ez megtörtént, az 1874-1901 közötti 
időtartamra vonatkozólag elindult. A következő feladat a betöltött adatok ellenőrzése, 
javítása, szerkesztése, az átfedések kiküszöbölése, egységesítése. 

Az ellenőrzés, feltöltés és javítás folyamatos. 
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2.3.3 A könyvtárhasználók kiszolgálása, tájékoztatás, olvasószolgálat 

2.3.3.1 Nyitva tartás 

2012. január 1-jétől - megváltoztattuk a könyvtár nyitva tartását, az olvasók igényei alapján 
a nyitást 10 órától 9 órára, a zárást pedig 21 óráról 20 órára módosítottuk. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár 2012. évi nyitva tartása tehát az alábbiak szerint alakult: 

Beiratkozás: keddtől szombatig 9-19 óra között. 

Törzsgyűjteményi olvasótermek: 

(Általános olvasóterem, Hírlapolvasó, Mikrofilm olvasó, Történettudományi szakolvasó, Iro-
dalomtudományi szakolvasó, Tájékoztató segédkönyvtár, Multimédia olvasóterem): 

 Kedd - szombat: 9–20 óra 

Különgyűjteményi olvasótermek: 

(Kézirattár és Régi Nyomtatványok Tára, Színháztörténeti Tár és Zeneműtár, Térképtár, Pla-
kát- és Kisnyomtatványok Tára): 

 Kedd–péntek: 9–17 óra 

 Szombat: 9–14 óra 

Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár 

 Kedd, csütörtök, péntek: 9-17 óra 

 Szerda: 9-20 óra 

 Szombat: 9-14 óra 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

 Kedd–csütörtök: 9–17 óra 

 Péntek: 9–14 óra 

Könyvesbolt, ügyfélszolgálat: 

 Kedd–péntek: 10–18 óra 

 Szombat: 10–15 óra 

Kiállítótermek: 

 Kedd - szombat: 10–18 óra 

Zirci Műemlékkönyvtár 

 január 1.– március 14.: kedd-péntek 10-12 és 13-16 óra 

 március 15. – november 14.: kedd-vasárnap 9-12 és 13-17 

 november 15. – december 31.: kedd-péntek 10-12 és 13-16 óra 

 Olvasóterem nyitva tartása: kedd-péntek 10-12 és 13-16 óra 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 75 ~ 

2.3.3.2 Tájékoztatás 

Állandó feladatok: 

 
1. A könyvtár tájékoztatással kapcsolatos alapfeladata a könyvtár központi tájékoztató 

szolgálatának ellátása, az olvasótermek tájékoztatói felügyelete, illetve a szabadpolcos 
állomány gondozása, rendezése, bibliográfiai tájékoztatás, valamint a szolgáltatással kap-
csolatos általános tájékoztatás nyújtása a helyi és a távfelhasználók számára, tematikus 
jegyzékek, bibliográfiák készítése, forráskutatás végzése. 

Folyamatos. 

Referensz kérdések statisztikája (2012) 

Referensz kérdések db 

szóbeli 36.200 

írásbeli (postai úton, fax, e-mail) 1970 

telefon, skype 11.000 

 

2. A különgyűjteményi tárak tájékoztató szolgálatának ellátása. 

Folyamatos. 

 
Kiemelt feladatok: 

 
1. A 2011-ben indított „Fogadóórák az OSZK-ban – Vendégtájékoztatók az olvasótermek-

ben” című programsorozat folytatása 2012. január 24-től. 

Az előadásokra kilenc alkalommal került sor. A meghívott előadók a történelem, néprajz és 
irodalomtudomány területéről tartottak eladásokat. Az előadásokat követően kötetlen be-
szélgetések alakultak ki az előadó és a hallgatóság között. 

 

Fogadóórák 2012. 

Dátum Meghívott előadó Téma 
Résztvevők 
száma (fő) 

2012. január 24. Keserű Katalin A századforduló művészete 24 

2012. február 10. Csorba László Széchenyi és Kossuth 74 

2012. február 23. Kulcsár-Szabó Ernő Média – kultúra – irodalom 21 

2012. március 9. Sárkány Mihály Néprajz és kulturális antropológia 25 

2012. március 22. Hermann Róbert Görgei Artúr a szabadságharcban 59 

2012. április 5.  György Péter „Vérző Magyarország” 22 

2012. április 20. Bethlenfalvy Géza Kőrösi Csoma Sándor útkeresései 19 

2012. május 17. Anti Csaba László A magyar detektívek világsikerei a dua-
lizmus korában 

46 

2012. június 1. Nagy Háború Blog 
alapítói 

Hadszíntér az Isonzónál 39 

Összesen: 329 
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2. Az Irodalomtudományi és a Történettudományi Szakolvasó állományának összevonása 
az Általános Olvasó irodalmi és történelmi részének állományával. 

2012. július- augusztus folyamán az összevonás megtörtént. 

3. Javaslatok, tervek kidolgozása a megüresedett olvasóterem (termek) felhasználására, a 
Kurrens Hírlapolvasó átköltöztetése a Könyvkiadó állomásra. 

Az Általános olvasó megüresedett részére leköltöztettük a 8. emeletről a Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárt, és biztosítottuk annak elszeparált működését. A Kurrens Hírlapolvasó átköl-
töztetése 2012. július-augusztusban megtörtént. 

4. Az állománygyarapítás felfüggesztése az Általános Olvasó irodalmi és történelmi részé-
ben, az Általános Olvasó fenti szakterületeinek apasztása. 

2012. július- augusztus folyamán az apasztás megtörtént. Az Általános Olvasóteremből 6.800 
kötetet vontunk ki, ebből mintegy 5.000 kötet apasztásra került. 

5. A kibővített Történettudományi Olvasó átköltöztetése a jelenlegi Hírlapolvasó helyére. 

2012. július- augusztus folyamán az átköltöztetés megtörtént. 

6. A Hírlapolvasó állományának átköltöztetése a jelenlegi Történettudományi Olvasó he-
lyére. 

2012. július- augusztus folyamán az átköltöztetés megtörtént. 

7. A Mikrofilm Olvasóterem munkájának átszervezése a hatékonyabb kiszolgálás érdeké-
ben és a raktári mikrofilmállomány rukkolása helynyerés céljából. 

Az átrendezés sikeresen lezajlott. 

A mikrofilm forgalom statisztikája (2012) 

Mikrofilm Mennyiség 

Forgalmazás 52.940 db 

Digitalizálás 15.363 oldal 

CD-re, DVD-re írás 493 db 

Bevétel 1.568.630 Ft 

 

8. A kiegészítő tevékenység bővítése – cikk-és képkeresési szolgáltatás –, a díjszabások ak-
tualizálása. 

A szolgáltatást a nyári zárást követően, 2012. szeptember 1-jétől indítottuk el, a díjszabáso-
kat aktualizáltuk, s ugyancsak ettől az időponttól életbe léptek. 

9. Bibliográfiák összeállítása hazai és külföldi kulturális intézmények számára. 

A megkeresések arányában megvalósult. 

10. Az egyszerzős tanulmánykötetek tartalmát feltáró adatbázis átvezetése a Humanus 
adatbázisba. 

Az átvezetés megtörtént. 

11. Olvasók, felhasználók könyvtárhasználati oktatása; könyvtáron kívüli (Internetes) infor-
mációs források használatának oktatása; az OSZK-ban elérhető adatbázisok kezelésének 
oktatása (saját adatbázisok, külső adatbázisok, pl. EBSCO. 
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Érdeklődés hiányában nem valósult meg. 

12. A Libinfo, a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztatása elnevezésű szolgáltatás mode-
rátori feladatának további ellátása, a Libinfo teljes dokumentációjának kezelése, konzor-
ciumi titkárság ellátása, a tagkönyvtárakkal való kapcsolattartás. 

A Libinfo működtetése folyamatos és zökkenőmentes. 

2012. évi Libinfo statisztika 

Libinfo 2011 2012 Változás 

beérkezett kérdések 1.813 1.435 -20,84% 

kiküldött válaszok 1.955 1.528 -21,84% 

moderálások 4976 3814 -23,35% 

bejövő (külső válaszadók 
által adott) válaszok 

891 
777 

-12,79% 

bejövő OSZK-s válaszok 1.064 817 -23,21% 

nemleges válaszok nincs adat 7  

csatolások 283 269 -4,94% 

 

13. Részvétel a PR tevékenységben - rendezvényeken való részvétel által, toborzás. 

Múzeumok éjszakáján féláron éves beiratkozási akciót hirdettünk azoknak az olvasóinknak, 
akik nálunk veszik meg a rendezvényre szóló belépőjegyüket. Az akció során 116-an iratkoz-
tak be, illetve hosszabbították meg olvasójegyüket (217.500 Ft). Szeptember 11-én részt vet-
tünk az ELTÉ-n rendezett „Könyvtári napokon”. Itt 76 diák váltott éves illetve féléves olvasó-
jegyet (94.500 Ft). November 27-én, a „Széchényi napon” szintén beiratkozási akciót hirdet-
tünk, féláron lehetett éves olvasójegyet váltani. Az akció során 94 fő váltott olvasójegyet, 
illetve hosszabbította meg könyvtári tagságát (181.000 Ft). A 2012. évben rendezett beirat-
kozási akcióink során 286 fő iratkozott be a könyvtárba, vagy hosszabbította meg olvasóje-
gyét. 

14. Sikeres pályázat esetén új honlap létrehozása: „I. Világháborús dokumentumok” címmel 
(mikrofilmről digitalizált időszaki kiadványok – a későbbiekben fotókkal, könyvekkel ki-
egészítve). 

Pályázat hiányában nem valósult meg. 

2.3.3.3 Olvasó- és ügyfélszolgálat 

Állandó feladatok: 

 
1. Alapfeladat az egységes olvasószolgálati rendszer fenntartása, az olvasók nyilvántartá-

sa, a törzsgyűjteménybe tartozó könyvek, időszaki kiadványok forgalmazása. Az olvasói 
professzionális munkaállomások (OPM) rendszerének működtetése, valamint az olvasók 
reprográfiai igényeinek teljesítése gyorsmásolat formájában. Az ügyfélszolgálat üzemel-
tetése, a születésnapi csomag helyben történő felvétele, kiadása. Olvasóforgalmi, doku-
mentumforgalmi statisztikák és bevételi kimutatások készítése. 

A szolgáltatás folyamatos. 
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Dokumentumforgalmazási statisztika (2012) 

Megnevezés 2011. 2012. Változás 

Összes könyvforgalom 
Könyvkiadó + Belső Kölcsönzés 

114.757 105.004 - 8,49% 

Összes hírlapforgalom 

Hírlapolvasó + Belső Kölcsönzés 
147.288 149.703 +1,63% 

Összes mikrofilmforgalom 51.945 52.940 +1,91% 

Elektronikus dokumentum, mul-

timédia 
583 633 +8,57% 

Összesen 314.573 308.280 - 2% 

 

2. A különgyűjteményi tárak olvasószolgálatának ellátása. 

Folyamatos. 

Különgyűjtemények – Olvasóforgalom (2012) 

Gyűjtemények Olvasó Használt egység 
Másolatok 
(felvételek 

száma) 

Diafilm és Fotótár 025 0 0 

Kézirattár 1.912 96.451 706 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 924 134.000 941 

Régi Nyomtatványok Tára 1.128 6.108 6.807 

Színháztörténeti Tár 749 78.127 781 

Térképtár 433 11.419 167 

Történeti Interjúk Tára26 138 2.279 0 

Zeneműtár 591 1,225 248 

56-os Intézet csoport 41 204 0 

Összesen 5.916 328.588 19.300 

 
Különgyűjtemények – Olvasó- és dokumentumforgalom (2011/2012) 

Gyűjtemények összesen 2011 2012 változás 

olvasók száma 6.108 5.916 -4% 

használt egységek száma 
(eredeti+másolat) 227.980 328.588 +40,7% 

 
 
Kiemelt feladatok: 

 

1. Az olvasói és a dolgozói félretételi adatbázis revíziója, összevetése a raktári állománnyal. 
MA, MB, MC, MD, ME, OA, OB, OC, OD, OE könyvjelzetek. 

A kijelölt jelzettartományban a revízió megtörtént. 

2. Állományvédelmi továbbképzésen való részvétel. 

Ebben az évben nem indult tanfolyam, ezért a képzés 2013-ra halasztódik. 

                                                           
25 Jelen pillanatban a gyűjteményben őrzött dokumentumok olvasótermi használatának a lehetősége nem megoldott. 
26 A Történeti Interjúk Tárának anyagából a szolgáltatást az Olvasó- és Ügyfélszolgálati Osztály végzi. 
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3. A dokumentumforgalmazási szabályzat átdolgozása, egyeztetve a Raktári Osztállyal, a 
Tájékoztató Osztállyal és az Állományvédelmi Bizottsággal. 

A szabályzat átdolgozásra került. 

4. Az olvasószolgálati szabályzat átdolgozása, kibővítése könyvtárhasználati szabályzattá. 

A végleges változat a kedvezményes könyvtárhasználatra jogosultak körének változása miatt 
2013 első negyedében készül el. 

5. Az ajándékbolt árukészletének fejlesztése. Javaslatok kidolgozása új termékek bevezeté-
sére, akciók alkalmazására. 

A saját kiadványok árusítása mellett bővítettük a bizományban árusított dokumentumok 
körét. A Restaurátor és Kötészeti osztállyal együttműködve, a beszerzendő alapanyagok 
anyagi forrásainak függvényében bővítettük a helyben előállított ajándéktárgyak számát. 
Ehhez társult a Herendi kiállításunk ideje alatt és azt követően év végéig kis porcelán aján-
déktárgyak árusítása, amelyekhez új üveg tárlószekrényeket vásároltunk. A Kiadványtárral 
együttműködve a Széchényi emléknapon és a karácsony előtti hetekben kiadványainkat ked-
vezményesen árusítottuk. 

 
Beiratkozott olvasók, könyvtárhasználók száma 

Megnevezés 2011 2012 Változás 

Beiratkozott olvasók 8.127 7.488 -7.86% 

Olvasói forgalom (belépők) 59.163 54.043 -8,65% 

Távhasználat – látogatások száma 23.161.711 23.271.197 +0,5% 

Távhasználat – oldalletöltések száma 87.630.920 88.460.110 +1% 

Beiratkozás bevétele 11.750.100 Ft 11.454.200 Ft -2,51% 

2.3.4 Raktári tevékenység, állományvédelem 

2.3.4.1 Raktározás 

2.3.4.1.1 Törzsgyűjtemény raktározása 

Alapfeladat: 

 
A Raktári osztály a Gyarapítási osztálytól heti rendszerességgel átveszi a törzsgyűjtemény új 
gyarapodását és a periodikumok esetében vezeti a nyilvántartásokat (IDÁ-ban, illetve 2012-
es havi és annál ritkább periodicitású kiadványok esetében az IKR-ben). Az állományvédelmi 
előírások betartásával gazdálkodik a belső és külső raktári terekkel; biztosítja a törzsgyűj-
teményi dokumentumok raktári férőhelyét. Az olvasószolgálati és belső használói rendszer-
ben forgalmazza a prézens állományt, illetve gondoskodik a muzeális példányok biztonságos 
megőrzéséről. A periodikumok bekötött kötészeti egységeit és a forgalmazás során sérült 
könyveket javítás után, heti rendszerességgel átveszi a Kötészettől. 
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Raktári állománygyarapodás 

Állománygyarapodás db 

Könyv 36.314 

ebből archivális 12.886 

időszaki kiadvány 7.236 

 
Kiemelt feladatok: (Abban az esetben, ha nem lesz mód az új raktárban nagyobb területet 
bepolcoztatni, mint a Csillaghegyi raktár jelenlegi állománya.) 

1. Új raktár bepolcozására árajánlatok kérése. Variációk (tömör raktár, részleges 
bepolcozás, teljes bepolcozás) közül a legjobb ajánlat kiválasztása, a könyvtár anyagi 
lehetőségeinek függvényében. A további állománymozgatási feladatok ennek 
megvalósítása tükrében módosulhatnak. 

Az árajánlatokat bekértük, de mivel nem lett az OSZK-nak új raktára, nem került kiválasztás-
ra a legjobb ajánlatot. 

2. Raktárak helykihasználtságának felmérése az optimális rukkolási terv elkészítése 
érdekében. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

3. A Kurrens raktár átadása (a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztálynak) után a CSC 
és a CSE átpakolása a törzsgyűjteménybe, a 451-es szobába, CSD kiemelt részének 
beosztása a megfelelő jelzettartományba. Teljesítmény: 107 pfm. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

4. A Régi Fóti úti telephelyen a fölöspéldányok válogatása, selejtezése, megmaradó 
kiadványok beszállítása és átadása a Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó osztálynak. 
Teljesítmény: 268 pfm. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

5. A teljes MHA jelzettartomány rukkolása. Teljesítmény: 1.644 pfm. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

6. H 80-81 ezres hírlapok beládázása, költöztetése, betelepítése a Régi Fóti úti telephelyre. 
Teljesítmény: 190 pfm. 

A raktári férőhelyekkel való gazdálkodás átütemezése nyomán a tervezett állomány átpako-
lása helyett a H 60 ezres hírlapok rukkolása, az egyes címek növekedési helyének kialakításá-
ra (156 pfm) történt meg. 

7. Széchényi-szekrény anyagának retrospektív feldolgozása után, az átjelzetelés 
következtében új adatbázis készítése szükséges, mivel jelenlegi állapotában nem 
szolgálható ki teljes körűen minden kérés. Teljesítmény: 2.800 kötet. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

8. MB rukkolása, amely szintek közötti mozgatással és polcozással is együtt jár. 
Teljesítmény: 593 pfm. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

9. H 500 ezres jelzettartományú hírlapok rukkolása. Teljesítmény: 906 pfm. 
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A tervnek megfelelően megvalósult. 

10. MC rukkolása (a teljes Északi 2. szint betelik az év második felében). Ha nem lesz mód új 
raktárral helyet nyerni, akkor az OD-s jelzettartományt át kell költöztetni a Nyugati 
raktárba, s annak helyére lehet folytatni az MC növekedését. 

A tervnek megfelelően megvalósult. 

 

Állandó feladatok: 

 
1. A könyvek archivális példányainak kötéstábláiról és a lengőborítókról folyamatos a 

digitalizálás. 

Folyamatosan zajlik. 

Borítószkennelési statisztika 

Borítószkennelés db 

lengőborító 858 

kötéstábla 12.886 

összes feltöltött felvétel 26.911 

 

2. Folyamatos számrevízió és jelzetfelújítás a sorozati- és hírlap-jelzettartományokban. 

Folyamatosan zajlik. 

2.3.4.1.2 Különgyűjtemények raktározása 

Kiemelt feladatok: 

 
1. A különgyűjtemények raktározási rendszerének áttekintése, optimalizálása, a szükséges 

költöztetések elvégzése. 

Az áttekintés, az optimalizálás megtörtént. A tényleges költöztetés 2013-ra áthúzódó fel-
adat. 

2. A Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény negatív-anyagának végleges elhelyezése; állo-
mányellenőrzés, raktári jelzetek felvezetése (cca. 50.000 db). 

Elhelyezés megtörtént. Állományellenőrzés és jelzetelés befejezése áthúzódik 2013-ra. 

3. Az üveglemez-gyűjtemény állományellenőrzése, raktári jelzetek felvezetése (cca. 7.000 
db). 

Részben megtörtént. Kb. 1000 lemez ellenőrzése egyéb nem tervezett feladatok miatt 2013-
ra húzódik át. 

4. A nagy mennyiségű fotóanyag-beérkezés miatt gyorsan átalakított raktárban a Tár anya-
gának optimális elhelyezése, jelzet-ellenőrzés (cca. 2.500 db). 

Részben megtörtént. Kb. 450 db ellenőrzése egyéb nem tervezett feladatok miatt 2013-ra 
húzódik át. 
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5. Escher-gyűjtemény, negatívok és kontaktok elhelyezése, raktári jelzetek felvezetése (cca. 
8.000 db). 

Befejeződött. 

 

A különgyűjtemények raktáraiban – sajnos – további rukkoltatással sem lehet helyet nyerni. 
Gyakorlatilag a „túlcsordulás” állapota olyan közeli, hogy komoly gondot okoz mind a Szín-
háztörténeti, mind a Plakát- és Kisnyomtatványtár új anyagainak elhelyezése. 

Sajnos néhány gyűjtemény állomány-nyilvántartása (Diafilm- és Fotótár, Történeti Interjúk 
Tára, Színháztörténeti Tár) nem felel meg a könyvtári előírásoknak, így e gyűjteményekben új 
helyrajzi napló felállítását kellett megkezdenünk.  

Állományvédelmileg komoly feladatot jelent a gyúlékony fotónegatívok biztonságos (hűtött) 
elhelyezése, valamint az üvegnegatívok sérülésmentes raktározásának megoldása. Ez a 
munka az állomány nagy volta miatt folyamatos áthúzódik még 2013-ra is. 

2.3.4.2 Állományvédelmi munkák 

Alapfeladatok: 

1. A restauráló csoport fő feladatait a könyvtári állomány védelme, a kiállításra kölcsönzött 
dokumentumok javítása, állapotleírása, kiállítási feltételeinek megadása, a 
különgyűjteményi tárak anyagainak restaurálása, konzerválása határozza meg. 

Folyamatos. 

Az osztály munkatársai végzik a könyvtár kiállítással, műtárgykölcsönzéssel kapcsolatos mű-
tárgyvédelmi feladatait. Ebbe tartozik a könyvtár kiállításaira érkező dokumentumok foga-
dása, állapotleírásának ellenőrzése, tárlóba helyezése, a kiállításra kölcsönzött könyvtári 
dokumentumok állapotleírása, előkészítése, csomagolása, esetleg kísérése, tárlóba helyezé-
se. A könyvtári kamara kiállítások rendezésében részvétel, segítségnyújtás, az anyag előké-
szítése (restaurálás, javítás, paszpartuzás, kasírozás), tárlókba és falra helyezése.  

A tervezett 1.500 óra helyett 2012-ben 2.337 órát fordítottunk a kiállítások rendezésére. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvényhez ismét csatlakoztunk, egyszerű könyvkötési feladatok-
kal ismerkedhettek meg a látogatók munkatársaink vezetésével. A visszajelzésekből is lemér-
hető, hogy a programoknak ismét nagy sikere volt. 

Az osztályra több állományvédelmi feladat hárult 2012-ben a kiállítási anyagok fogadásánál, 
a kiállítások előkészítésénél, a kölcsönzött anyagok állapotfelmérésénél, a kölcsönzött anya-
gok kísérésénél, a digitalizálásra kiadott dokumentumok állapotfelmérésénél. A könyvtárból 
kimenő minden kölcsönzés a restaurátor csoporton fut keresztül. A könyvtárban rendezett 
kiállításokhoz minden esetben a restaurátor munkatársak segítségére volt szükség. 

2. A kötészeti csoport fő feladatait a kurrens folyóiratok, hírlapok használati példányainak 
kötése, szabadpolcos kézikönyvek restaurálása, a hiányos kurrens könyvtári egységek-
nek a további fizikai sérüléstől védelmet nyújtó tárolóeszközök készítése, teljes kurrens 
muzeális sorok savmentes hullámkarton dobozba, illetve savmentes tékákba való helye-
zése, a könyvtár részére kötészeti és restaurálási feladatok végzése alkotják. 

Folyamatos. 
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Kiemelt feladatok: 

1. A Kézirattár Thaly gyűjtemény eredeti kéziratokat tartalmazó részének (31 kötet) NKA 
pályázat keretében való restaurálása, tárolóeszközbe helyezése. 

Kiemelt feladatként jelentkezett a Kézirattárban őrzött Thaly gyűjtemény restaurálása és 
biztonságos (savmentes papírtékába) való elhelyezése, amely pályázati pénzből valósulhatott 
meg. A restaurálás és tárolóeszközbe helyezés megtörtént. 

2. Az MTA Művészettörténeti Kutatócsoporttal kötött megállapodás keretében a Jászi-
Madzsar – fond képeinek restaurálása. 

A restaurálás elkészült. A következő év feladata e képek digitalizálása, majd interneten való 
elérhetővé tétele lesz. 

3. A könyvtár dolgozói számára az állományvédelmi oktatás megtervezése, bevezetése, 
oktatása. 

Az érvényben lévő Állományvédelmi Szabályzat értelmében a munkatársak állományvédelmi 
oktatásának megtervezése elkezdődött. Az egyes osztályokon felmerülő állományvédelmi 
kérdések alapján elkészültek a tananyag összeállításához szükséges felmérések. 

4. A Törzsgyűjtemény Díszmű-jelzettartományának állományvédelmi állapotfelmérése. Az 
állapotfelmérés eredményei alapján a restaurálási tervezet felállítása. 

Az állományvédelmi felmérés elkezdődött, az adatokat saját fejlesztésű számítógépes prog-
rammal rögzítik. Ez lehetővé fogja tenni az egész felmért állomány többszintű lekérdezését, 
így tervezhetővé válik a díszművek restaurálási sorrendje. 

5. Az OSZK anyagának kölcsönzésre való felkészítése, az állapotleírások és kiállítási feltéte-
lek megadása, a kiállításra kölcsönzött dokumentumok javítása. 

Folyamatos. 

6. A Müncheni állományrész NKA által támogatott állományvédelmi munkáinak felügyele-
te. 

A felügyeletet biztosítottuk. A rekatalogizálásra kerülő müncheni állományrészből NKA pá-
lyázat alapján mintegy 1.000 kötet portalanítását, fertőtlenítését és állagmegóvását valósí-
tottuk meg. 

7. A Régi Nyomtatványok Tára Apponyi metszetgyűjteményének restaurálása, tárolóesz-
közbe helyezése. 

A restaurálás és tárolóeszközbe helyezés megkezdődött, a munka folyamatosan zajlik. 

8. A Térképtár dombortérképeinek egyedi tárolóeszközök készítése. 

Folyamatban van. Az OSZK kiállítások kivitelezésében való markáns részvétel miatt a befeje-
zés 2013-ra tolódik. 

9. A Térképtár bekötött Széchényi térképeinek lapokra bontása, javítása. 

Folyamatos. 

10. A Színháztörténeti Tár fotóalbumainak egyedi tárolóeszközök készítése. 

Folyamatos. 
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11. A Kötészet által készített, az OSZK ajándékboltjában árusított tárgyak (jegyzetfüzetek, 
jegyzettömbök stb.) választékának bővítését célzó tervek kidolgozása. 

A tervek kidolgozásában részt vettünk. 

12. Az ötnyelvű könyv- és papírrestaurálási szakszótár bővíthető, digitális példányának lét-
rehozása. 

Folyamatos. 

13. A Születésnapi különszámok kötése. 

Folyamatos. 

14. A Zirci Műemlékkönyvtár dokumentumainak állományvédelme. 

a.) A 2011-es év periodikáinak köttetése (50 tétel). 
b.) A törzsállományból kiválasztott kötetek restauráltatása. 
c.) A feldolgozás során a polcokról lekerült kötetek portalanítása, fertőtlenítése, ha szük-

séges pasztázása. 

A Restaurátor és Kötészeti osztály egyik munkatársa nyáron, helyben (Zircen) látta el két hé-
ten keresztül a szükséges állományvédelmi feladatokat. 

15. A grafikai plakátok állományvédelmi okokból történő restaurálása (kb. 300 plakát/év). 

Folyamatos. 

Állandó feladatok: 

 
1. Részvétel az Állományvédelmi Tanács munkájában, a muzeális dokumentumkezelési 

szabályzat állományvédelmi szempontú kidolgozásában, bevezetésében, a könyvtári 
állományvédelem hatékonnyá tételében. 

Folyamatos. 

2. Reprezentációs anyagok kötése, tárolóeszközök készítése. 

Folyamatos. 

3. A digitalizálási program keretén belül a dokumentumok folyamatos előkészítése, 
állományvédelmi kötése, az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény gondozása. 

Folyamatos. 

4. Lehetőség biztosítása közgyűjtemények munkatársainak, bel- és külföldi 
restaurátoroknak és könyvkötőknek műhelyeinkben szakmai gyakorlat végzésére. 
Kapcsolattartás a francia Lycée des Arts du Livre Corvisart-Tolbiac könyvkötő 
szakiskolával. 

Folyamatos. 

5. Állományvédelmi tanácsadás az OSZK gyűjteményei és magyar könyvtárak számára. 

Folyamatos. 

6. A restaurálási dokumentációk tökéletesítése, egységesítése, a szükséges újítások 
kidolgozása és bevezetése. 

Folyamatos. 
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7. Restaurálási szolgáltatás elvégzése külső megrendelőknek térítés ellenében. 

Több sikeres restaurálási árajánlatot adtunk NKA pályázatokhoz. Az osztály vállalkozási szer-
ződés keretében, külső megrendelésre végzett munkája 2012-ben 2.314.670 Ft bevételt 
eredményezett a könyvtárnak. 

8. A restaurálásra, köttetésre szoruló dokumentumok folyamatos kiemelése, megjelölése. 

Folyamatos. 

9. Egyéb 

Oktatás 

 Az év folyamán több érdeklődő gimnáziumi osztály, valamint egyetemi csoport is fel-
kereste a restaurátorműhelyt, ahol ízelítőt kaptak az itt folyó munkából. 

 Érdi Marianne előadóként részt vett a KI segéd-könyvtáros és könyvtáros képzésében, 
valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem tárgyrestaurátor képzésében. 

Továbbképzés, konferenciák, előadások 

 Papp Judit a Képzőművészeti Egyetem doktori iskoláját végzi. 

 Érdi Marianne meghívásra előadóként vett részt Székelyudvarhelyen az Erdélyi Ma-
gyar Restaurátorok továbbképző konferenciáján.  

 A PNYME Restaurátor szakosztálya 2012-ben is szakmai napokat szervezett, amely-
nek szakmai előadásait meghallgatták a munkatársak. 

 Az osztály dolgozói részt vettek a XXXVII. Országos Restaurátor konferencián, vala-
mint az OSZK tudományos ülésszakán. 
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A Restauráló és Kötészeti Osztály óraszámai 2012-ben 

2012 Kötészet 
óraszáma 

(terv)  

Kötészet 
óraszáma 

(valós) 

Restau-
rátorok 

óraszáma 
(terv) 

Restau-
rátorok 

óraszáma 
(valós) 

Összes 
óraszám 

Különgyűjteményi Igazgatóság 1.400 877 6.850 5.198 6.075 

Kézirattár 200 111 1.800 1.261 1.372 

Régi Nyomtatványok Tára 200 286 1.800 1.280 1.566 

Térképtár 200 370 750 465 835 

Színháztörténeti tár 200 0 600 920 920 

Plakát- és Kisnyomtatványtár 200 44 1.000 848 892 

Zeneműtár 200 0 600 236 236 

Diafilm- és Fotótár 200 66 300 188 254 

Tudományos Igazgatóság 300 414 400 489 903 

Reguly Antal Műemlékkönyvtár 200 171 300 24 195 

Könyv- és Műv.tört. Kut. Oszt. 100 243 100 0 243 

Egyéb (Nagyváradi Szt. Miklós 
templom toronygombjában ta-
lált iratok restaurálása) 

0 0 0 465 465 

Információszolgáltatási Igazgatóság 9.200 9.898 500 1.298 11.196 

Raktár 6.000 6.723 250 649 7.372 

Olvasószolgálat, Tájékoztatás 3.200 3.175 250 649 3.824 

Gazdasági Igazgatóság 50 2 0 0 2 

Könyvtári Intézet 500 368 0 0 368 

Főigazgatóság 800 806 700 1.602 2.408 

NKKO, kiállítások 800 735 700 1.602 2.337 

Egyéb 0 71 0 0 71 

Gyűjteményszervezési Igazgatóság 1.750 684 50 94 778 

Retrospektív Feldolgozó Osztály 500 93 50 94 187 

Gyarap. és Állom.-nyilv.tartó O. 1.200 515 0 0 515 

Kötelespld. és Kiadv.azon.-kez.O. 50 60 0 0 60 

Egyéb 0 16 0 0 16 

Születésnapi csomag (bevétel) 3.500 3.665 0 0 3.665 

Egyéb bevételt termelő munka 0 0 500 622 622 

Összesen 17.500 16.714 9.100 9.303 26.017 
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Darab- és óraszámok 

Megnevezés 2012 eredményei 

Periodika-kötés 743 db 

Könyvkötés 2.650 db 

Ebből születésnapi csomag 2.368 db 

Könyv 240 db 

Gyorsjavítás 42 db 

Tékázás 4.073 db 

Állományvédelmi tárolóeszköz (Hullám-
karton-doboz, téka, prespántok, tasak) 

6.431 db 

Restaurálás 11.247óra 

 

Bevételt termelő tevékenységek 

Születésnapi csomagok Darabszám Értéke (Ft) 

Papírkötés 1.106 1.659.000 

Műbőrkötés 1.030 6.386.000 

Bársonykötés 232 3.619.200 

Extra aranyozás (600 forint) 31 8.400 

Extra aranyozás (1200 forint) 21 44.400 

Összesen 2.368 11.717.000 

Restaurálás külső megrendelésre  2.314.670 

Összesen  14.031.670 

2.3.5 TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, KUTATÁSSZERVEZÉS27 

2.3.5.1 Tudományos tevékenység 

Munkatársaink továbbra is szerepet vállaltak az akadémiai közgyűlési képviseletben, az MTA 
I. Osztályának munkájában, az Irodalomtudományi illetve Művelődéstörténeti Bizottságok-
ban. Ezek mellett aktívan részt vettünk OTKA programokban, több NKA finanszírozta pro-
jektben, intézményi szakmai kiadványok (Lymbus és a Magyar Könyvszemle) szerkesztőbi-
zottsági munkáiban, illetőleg a Klebersberg-ösztöndíj kuratóriumi munkájában, a külföldi 
hungarika-kutatások eredményeinek intézményi biztosítása érdekében. 

 Deutsche Buchwissenschaftliche Gesellschaft 2001- / Lipták Dorottya/ 

 MTA Művelődéstörténeti Bizottsága 2005- / Lipták Dorottya, Madas Edit / 

 MTA Sajtótörténeti Munkabizottsága 2007- / Lipták Dorottya/ 

                                                           
27 A feladatok (kiadványok, konferenciák, rendezvények, kiállítások stb. megvalósulásának feltétele a nyertes pályázat. 
Források hiányában a teljesítés nem megvalósítható. 
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 MTA Könyvtörténeti Munkabizottság /Madas Edit elnök, 2012-ben újra választva/ 

 MTA Irodalomtudományi Bizottság /Madas Edit/ 

 Magyar Könyvszemle /szerkesztőbizottsági tagok: Boka László, Farkas Gábor Farkas, 
Madas Edit, P. Vásárhelyi Judit/ 

 Lymbus /szerkesztőbizottsági tag Boka László/ 

 MTA Akadémiai Vezetők Tanácsa /Madas Edit tag/ 

 MTA Támogatott Kutatócsoportok Tudományos Tanácsadó Testülete /Madas Edit alel-
nök/ 

 MTA I. Osztály /Madas Edit tag/ 

 MTA közgyűlési képviselő /Madas Edit/ 

 NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kuratórium / Boka László tag/ 

 OTKA Irodalomtudományi és modern filológiai zsűri /Madas Edit tag/ 

2.3.5.2 Kutatásszervezés 

A Tudományos Igazgatóság közvetlen hatáskörébe tartozó kutatóosztályokon, illetve egyéb 
Igazgatóságok munkatársainak közreműködésével, mátrixalapú intézményi tudományszerve-
zés égisze alatt a 2012-es esztendőben is kiterjedt humántudományi alapkutatások folytak. 

 Az intézményi minősített kutatók száma 2012-ben – az elbocsájtások révén – csökkent, 
de az intézmény így is igyekszik megtartani kutatóhelyi státusát. A jelenlegi 31 minősített 
kutatónk, (melyből 4 fő akadémiai doktor, a többi kolléga PhD fokozattal rendelkezik) az 
56-os Intézet kutatóival gyarapodott 2012-ben. Rajtuk kívül az intézményben 29 fő ren-
delkezett 2012 során kutatónappal, s vett részt – a Tudományos Bizottság döntése ér-
telmében munkaideje egy bizonyos részében – egyéni vagy kollektív kutatómunkában. 

 Az intézményben tudományos munkát végző kollégák egyéni publikációinak összesítése 
folyamatban van. A 2012. december 6-i határidővel leadott beszámolók és publikációs 
listák adatainak formai egységesítése és honlapra való feltöltése megkezdődött. Az év-
közben megjelent publikációk adatainak pótlólagos feltöltése megtörtént. A tudományos 
munkát végző kollégák egyéni publikációinak száma 2012-ben várhatóan meghaladja a 
180-at. Ebből több önálló könyv, illetve könyvfejezet, tanulmánykötetben vagy tudomá-
nyos szakfolyóiratban megjelent publikáció, előadás s több tucat lexikon-szócikk. 

 Ez évben a Tudományos Bizottság összehívására 2012 februárjában és decemberében 
került sor, utóbbin a jövő évi kutatónapi kérelmek elbírálása is megtörtént. 

 Munkatársaink 2012-ben is kiterjedt oktatói tevékenységet folytattak (11 fő), a különbö-
ző szakbizottsági és opponensi tevékenység meghaladja az 50 alkalmat. 

 

Kiemelt feladatok: 

1. 2012 első félévében – Holl Béla születésének 90. és halálának 10. évfordulójára – a 
teljes magyarországi középkori latin liturgikus költészet forrásjegyzékének 
megjelentetése Körmendy Kinga gondozásában. 

A kutatócsoport Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae sorozatában (Subsidia 1.) 
megjelent a teljes magyarországi középkori latin liturgikus költészet forrásjegyzéke, melyet 
Holl Béla hagyatékából Körmendy Kinga rendezett sajtó alá. 
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2. A Fragmenta Codicum Műhelyen belül akadémiai doktori értekezés benyújtása 2013 
februárjára: Gyöngyösi Gergely Declarationes constitutionum című munkájának latin 
kritikai kiadása bevezető tanulmánnyal. 

Akadémiai doktori értekezés készül 2013 februárjára: Gyöngyösi Gergely Declarationes 
constitutionum című munkájának latin kritikai kiadása bevezető tanulmánnyal (Sarbak Gá-
bor). 

3. A budapesti Concordantiae caritatis kézirat hasonmás kiadását kísérő tanulmánykötet 
megírása és a kéziratnak az eddiginél szélesebb tudományos körökben történő 
megismertetése. 

A budapesti Concordantiae caritatis kézirat hasonmás kiadását kísérő tanulmánykötet előké-
szítése és a kézirat az eddiginél szélesebb tudományos körökben való megismertetése folya-
matos. 

4. Az OSZK Cod. Lat. 4-es Apollonius-kéziratáról 2011-ben megjelentetett, Németh 
Andrással közösen szerkesztett, „Apollonius Pictus. An Illustrated Late Antique Romance 
around 1000. Egy illusztrált későantik regény 1000 körül” című kötet hazai és külföldi 
könyvbemutatókon történő megismertetése, az eddig szinte ismeretlen kéziratnak a 
tudományos köztudatba való bevezetése. 

Megtörtént az OSZK Cod. Lat. 4-es Apollonius-kéziratáról 2011-ben megjelentetett, 
„Apollonius Pictus. An Illustrated Late Antique Romance around 1000. Egy illusztrált 
későantik regény 1000 körül” című kötet hazai és külföldi könyvbemutatókon történő meg-
ismertetése, az eddig szinte ismeretlen kéziratnak a tudományos köztudatba való bevezeté-
se. 

5. A Nemzetközi Ligatus-projekt munkáinak országos összehangolása, az európai 
könyvkötészeti adatbázis magyarországi munkacsoportjának megszervezése. 

Folyamatos. 

6. A Térképtár gyűjteményének alapját képező Széchényi Ferenc provenienciájú 
nyomtatott térkép- és atlaszgyűjtemény tervezett katalógus szerkesztési munkálatainak 
folytatása. Várható befejezése 2014. Az anyag mennyisége 4.500-5.000 mű. 

Folyamatban. 

7. 1956, a forradalom előzményei, alakulása és utóélete kutatási főirány. 
a.) Évkönyv 2011-12 – Búvópatakok. A magyar jobboldali politikai hagyomány alakulá-

sa és útja 1956-ban és a Kádár-korszakban. A tanulmánykötetben szerepel az Inté-
zet – OHA valamennyi munkatársa. Megvitatása workshopon történik 2012 máso-
dik félévében. 

b.) www.rev.hu tartalomfejlesztés: 1956-os naplók. A szolgáltatás a későbbiekben to-
vábbfejleszthető, az első évben cél két-három napló feltétele (Zimándi Pius, 
Woroszylski Viktor, Csics Gyula), a hozzárendelt kiegészítésekkel: galéria, korábbi 
megjelenés esetén kritikai visszhang, elemzések, visszaemlékezések, életrajzi ada-
tok). 

c.) www.rev.hu tartalomfejlesztés + Évkönyvbeli megjelenés: Az 1956-os magyar for-
radalom történetének bibliográfiája 2011-2012. 

Megvalósult. 

8. A Kádár-korszak és a rendszerváltás története kutatási főirány. 

http://www.rev.hu/
http://www.rev.hu/
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a.) www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szö-
vegtára 1. Máshonnan Beszélő, 1982-88. – Ellenzék, nemzetközi tájékozódás, közép-
kelet-európai szolidaritás. Hozzáférhetővé tesszük a Máshonnan Beszélő teljes 
anyagát, valamennyi évfolyamát képi formában, s ehhez az OHA interjúiból, a Fotó-
adatbázisból válogatásokat készítenénk, illetve hazai és külföldi szakirodalmat is vá-
logatnánk. Kapcsolatokat létesítünk hasonló térségi internetes projektekkel. 

b.) www.rev.hu tartalomfejlesztés: A magyarországi kritikai-ellenzéki mozgalmak szö-
vegtára 2. Demokrata, 1985-89. – Ellenzék és plebejus jobboldaliság. Hozzáférhető-
vé tesszük a Demokrata teljes anyagát, valamennyi évfolyamát képi formában, s 
ehhez az OHA interjúiból, a Fotóadatbázisból válogatásokat készítenénk, illetve ha-
zai és külföldi szakirodalmat is válogatnánk. Mivel a Demokrata jellegzetesen plebe-
jus-jobboldali színképet képviselt a kritikai-ellenzéki mozgalmakon belül, a projekt 
kapcsolódik a fentebb az Évkönyv kapcsán kifejtettekhez. 

c.) Amennyiben releváns résztvevők vállalják, kritikai oral history kerekasztalt szervez-
nénk a II. kutatási főirány 1-2. tematikai egységéről. A kollektív oral history anyagot 
elhelyezzük az OHA-ban. 

Megvalósult. 

 
Állandó feladatok: 

 

 A könyvtárban folyó kutató, feltáró, előkészítő tudományos munkák koordinálása, ha-
zai és nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése, az intézményi Tudományos Bi-
zottság munkájának irányítása. 

Folyamatos. 

 Az intézményben tudományos munkát végző kollégák egyéni publikációinak összesítése. 

A 2012. évi összesítés elkészült. 

 Tudományos kutatásszervezésre, illetve a kutatási eredmények publikálására pályázatok 
benyújtása. 

A kutatásra ill. publikálásra lehetőséget adó pályázatokon minden esetben indulunk. 

 Kapcsolattartás hazai és külföldi akadémiai intézményekkel és egyetemekkel. Akadémi-
ai közgyűlési képviselet, részvétel az MTA I. Osztályának munkájában. 

Igen sikeresnek volt mondható idén a kapcsolatépítés hazai és külföldi akadémiai intézmé-
nyekkel és egyetemekkel. Az intézmény munkatársai közül több mint 60 fő vett részt előadó-
ként rangos konferenciákon, hazai vagy nemzetközi kongresszusokon, intézményi együttmű-
ködések során kialakított rendezvényeken 2012-ben. 

 Részvétel a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj Bizottság munkájában, a külföldi hungarika-
kutatás eredményeinek intézményi biztosítása érdekében. 

Folyamatos. 

 A munkatársak külföldi hungarika-kutató tevékenysége során feltárt eredmények fel-
dolgozása. 

Folyamatos. 

http://www.rev.hu/
http://www.rev.hu/
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 Az intézmény képviselete az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Magyar Nemzeti 
Bizottsági munkálataiban. 

Folyamatos. 

 Részvétel a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottsági munkálataiban. 

Folyamatos. 

 Részvétel a Lymbus szerkesztőbizottsági munkálataiban. 
Folyamatos. 

 NKA-pályázatok benyújtása a kimagasló tudományos eredmények és az alapfeladatnak 
számító hiánypótló bibliográfiai munkák megjelentetése céljából. 

Tudományos kutatásszervezésre, illetve a kimagasló kutatási eredmények publikálására és 
az alapfeladatnak számító hiánypótló bibliográfiai munkák megjelentetése céljából 2012-ben 
a Tudományos Igazgatóság 19 pályázatot nyújtott be, illetve ilyeneket koordinált. Pályázata-
ink többségét kutatásfejlesztésre, kiadványok megjelentetésére, konferenciák és nagykiállí-
tások támogatására nyújtottuk be. A Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak kiírásaira az ősz 
folyamán – több igazgatóság pályázatát koordinálva – a Tudományos Titkárság számos pá-
lyázat előkészítését végezte, vagy ilyenekben közreműködött. A beadott anyagok elbírálása 
részben megtörtént, részben folyamatban van az NKA részéről. 

2.3.5.3 Kutatónapokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedés 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Kutatónapi szabályzat módosítása a jogszabályváltozás miatt. 

A szabályzat módosítása megtörtént. 

2. A 2012-re engedélyezett kutatónapok felülvizsgálata, egyéni elbírálása. 

A kutatónapok felülvizsgálata megtörtént, az őszi bizottsági ülésen az új törvényi szabályo-
zásnak megfelelően az intézmény következő 4 éves kutatási stratégiájához illesztése is elké-
szült. 

3. A 2013. év kiemelt kutatási témáinak meghatározása és közzététele. 

A kiemelt kutatási témákat meghatároztuk, a 2013. évi kutatónapok ennek függvényében 
kerültek odaítélésre. 

4. 2012. évi kutatási beszámolók begyűjtése. 

A kutatási beszámolók begyűjtése megtörtént. 

2.3.5.4 Nemzetközi kapcsolatok, szervezeti tagságok 

Kiemelt feladat: 

 
1. Kapcsolataink intenzív bővítése a világ nemzeti könyvtáraival, kétoldalú nemzetközi 

megállapodások kötése. 
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Az OSZK 2012-ben is fogadta a Budapestre akkreditált nagyköveteket, illetve más nemzetközi 
személyiségeket, amennyiben ők jelezték ilyen irányú igényüket. Két példa: 2012. február 
elsején hivatalos látogatást tett az Országos Széchényi Könyvtárban Őexcellenciája Saeed 
Seyed Agha Banihashemi, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete. Látogatá-
sa alkalmából a nagykövet a Korán reprezentatív kivitelű, kétnyelvű kiadását ajándékozta a 
magyar nemzeti könyvtárnak. Az OSZK főigazgatója megerősítette, hogy lehetőséget lát az 
együttműködésre digitalizálási programok, kiállítás-rendezés, továbbá szakmai tapasztalat-
csere területén. 

A nyár derekán felkereste az OSZK-t Baroness Blackstone, a British Library elnöke. A látoga-
tás során elsősorban arról kívánt tájékozódni, hogy miképp érinti a könyvtár webes jelenléte 
a helyszínen olvasók létszámának az alakulását. 

Dr, Sajó Andrea részt vett a Koreai Kulturális Központ megnyitó-avató ceremóniáján. 

Az OSZK 2012-ben is tovább bővítette nemzetközi megállapodásinak számát. Dr. Sajó Andrea 
júniusi bakui hivatalos látogatása során aláírta a kétoldalú megállapodást az Azerbajdzsáni 
Nemzeti Könyvtárral, 2012 szeptemberében pedig a Macedón Nemzeti és Egyetemi Könyv-
tárral. Előkészítő munkálatok folynak a már megkötött nemzetközi keretmegállapodások 
felülvizsgálatával és korszerűsítésével kapcsolatban is. 

Dr. Sajó Andrea részt vett a nemzeti könyvtár-igazgatók számára megrendezésre került főbb 
nemzetközi konferenciákon, rendezvényeken, úgy mint IFLA és Conference of Directors of 
National Libraries, CDNL (Helsinki, 2012. augusztus) és Conference of European National 
Librarians, CENL (Vaduz, 2012. október). 

 
Az OSZK az alábbi nemzetközi szervezeteknek tagja: 
 

 EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) 

 IFLA (International Federation of Library Associations) 

 LIBER (League of the European Research Librares) 

 ISSN International 

 AIBM (Association Internationale des Bibliothèques Musicales) 

 EIA (European Information Association) 

 CENL (Conference of European National Libraries) 

 ICOM (International Council of Museums) 

 International ISMN Agency (International Standard Music Numbering) 

 CERL (Consortium of European Research Libraries) 

 ADLUG (Amicus DOBIS/LIBIS User Group) 

 International ISBN Agency 
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2.4 Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, távhasználat 

Mutatók 
2011. év végéig 
digitalizált té-

telszám 

2012-re terve-
zett digitalizá-

lás 

A 2012. évben 
digitalizált ál-

lomány 

A 2012. év 
végéig digitali-
zált állomány-
ból honlapon 
hozzáférhető 

Digitalizált objektumok 
összesen (db) 

~300.000 
felvétel 

280.000 
felvétel 

~380.000 
felvétel 

kb. 30.000 
objektum 

- audiovizuális (db, ill. 
perc) 

N/A N/A 6.921 hangzó 
fájl 

0 

 

2.4.1 Integrált könyvtári rendszer (IKR) 

Kiemelt feladatok: 

 
Az integrált könyvtári rendszer (IKR) cseréjének előkészítése: 

 
1. Az IKR adatbázisában található adathibák felkutatása, illetve javítása, egyeztetve az érin-

tett feldolgozó egységekkel. 

Az IKR adatbázisában található adathibák felkutatása, illetve javítása, egyeztetve az érintett 
feldolgozó egységekkel folyamatosan zajlott, a végső határidő az esetleges adatbázis-
migráció időpontja. Ez évben is folyamatosan javítottunk beviteli hibákat, ezek egy része gé-
pelési vagy speciális karakterek miatt felmerült hiba, javítottunk továbbá jelentős mennyisé-
gű egyéb szintaktikai adathibát, amelyek a bibliográfiai rekordok megjelenítését is akadá-
lyozzák mind a katalógus, mind az adatbázis oldalon. A feladat magas prioritást élvezett. 

2. Az új IKR koncepció vázlatának elkészítése és átadása az érintett szervezeti egységek 
számára (feldolgozó egységek, gyarapítás, tájékoztatás, üzemeltetés stb.). 

Az új IKR koncepció vázlatának elkészítése és átadása az érintett szervezeti egységek számá-
ra (feldolgozó egységek, gyarapítás, tájékoztatás, üzemeltetés stb.) határidőre megtörtént. 
Az MNB rendszerének aktuális megújítása, a feladatok közti függőség miatt az IKR koncepció 
gerincét képező igények csak később kapnak végleges formát így a specifikációt is késleltetik. 

3. Az új IKR-rel szemben támasztott széleskörű követelmények összefoglalása, illetve az így 
kialakult szempontrendszer alapján előzetes átfogó specifikáció elkészítése. 

Az új IKR-rel szemben támasztott széleskörű követelmények összefoglalása, illetve az így ki-
alakult szempontrendszer alapján előzetes átfogó specifikáció elkészítése feladat hatékony 
végrehajtása érdekében az év második felében a Gyűjteményszervezési Igazgatósággal 
együttműködve meghívtuk a potenciális IKR szállítókat azért, hogy megfelelően tájékozód-
junk a jelen elérhető technológiai megoldásairól. Mivel a legutolsó ilyen előadásra decem-
berben kerülhetett csak sor, a tapasztalatok összegzése áttolódott a 2013-as évre. 
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4. Az új IKR specifikáció végleges verziójának elkészítése egyeztetve minden érintett szerve-
zeti egységgel. 

Az új IKR specifikáció végleges verziójának elkészítése egyeztetve minden érintett szervezeti 
egységgel feladat végrehajtása a függőségek miatt a 2013-as évre tolódik. 

5. Gyarapítási modul „rendbetétele”: „Pangó” adatok (pl.: soha nem teljesülő rendelések) 
törlése, rendelések archiválása, költséghelyek hibáinak javítása. 

„Pangó” adatok (pl.: soha nem teljesülő rendelések) törlése, rendelések archiválása, költség-
helyek hibáinak javítása feladat előkészítésekor olyan mérvű hibákra bukkantunk, amelyek 
egyrészt egyeztetést igényeltek, másrészt érzékeny adatokról lévén szó, a javítások időigénye 
jóval nagyobb, mint terveztük, mivel főként adatbiztonsági okokból a legtöbb javítást ellen-
őriznünk kell a tesztadatbázison. A fenti feladat nagy része, egy-egy kisebb hiba javításától 
eltekintve a 2013-ra csúszik. 

6. MNB füzetek módosított ETO szerinti megjelenítésének specifikációja. Az MNBWWW 
program legutóbbi verziójának bevezetése óta „felszínre került” hibák dokumentálása, ja-
vításuk a fejlesztés része. 

Az MNB füzetek módosított ETO szerinti megjelenítésének specifikációja, illetve az 
MNBWWW program legutóbbi verziójának bevezetése óta „felszínre került” hibák dokumen-
tálása, javítása feladat ütemezésénél még nem állt rendelkezésre az az információ, amely 
szerint az MNB rendszere megújul. A gyűjteményszervezési igazgatóval folytatott januári 
megbeszélés világossá tette, hogy az MNBWWW program módosításának specifikálására a 
függőség miatt csak később kerülhet sor. A jelenlegi hibák feltárásának, összegyűjtésének 
készültsége 90%. Elkészült az ETO-MNB szakcsoportok közötti módosított konkordancia táb-
lázat. A módosított ETO-ra való átállás folyamatban van, így az MNBWWW program fejlesz-
tése is csúszik. Problémát jelent még ebben a kérdésben a forráshiány is. 

7. Az IKR „termékek” (rendszeres rekordszolgáltatások, MNB input állományok stb.) auto-
matikus folyamataiban részt vevő különböző feldolgozó programok korszerűsítését szol-
gáló fejlesztések specifikációja. 

Az IKR „termékek” (rendszeres rekordszolgáltatások, MNB input állományok stb.) automati-
kus folyamataiban részt vevő különböző feldolgozó programok korszerűsítését szolgáló fej-
lesztések specifikációja alacsony prioritási szintre került, mivel a szóban forgó feldolgozó 
programok céljuknak megfelelnek, a továbbfejlesztésük elsősorban a platformfüggetlenedést 
szolgálná, ám kapacitás hiány miatt a feladat ez évi megvalósulásáról le kellett mondanunk. 

8. Részvétel a Nemzeti Névtér együttműködésben, a szükséges konverziók elvégzése. A név-
tér környezet továbbfejlesztésében részvétel, különös tekintettel a köztesréteg definiálá-
sára. 

Részt vettünk a Nemzeti Névtér együttműködésben, valamint a névtér környezet továbbfej-
lesztésében. Mivel a feladat koordinációját a MaNDa saját feladatának tekintette, a tevé-
kenységeinket ehhez igazítottuk. 
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2.4.2 A gyűjtemények digitalizálása 

2.4.2.1 Optimális működési feltételek kialakítása 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Az OSZK Digitalizálási Bizottságának működtetése, ennek keretén belül az OSZK digitali-

zálási tervének elkészítése a társigazgatóságokkal együttműködve. 

Az év során feladattervének megfelelően működtettük az OSZK Digitalizálási Bizottságát és 
elkészítettük az OSZK digitalizálási tervét a társigazgatóságokkal együttműködve. 

2. A Digitalizáló Osztály műszaki és tudásbázisán alapuló, teljes körű szolgáltatási-portfólió 
(külső/belső) összeállítása és meghirdetése. Digitalizálási/reprográfiai szolgáltatás-
csomagok kialakítása és szolgáltatásban szervezése, kapcsolódás az intézmény rendez-
vény-szolgáltatási céljaihoz. 

Kialakítottuk és folyamatosan fejlesztjük a Digitalizáló Osztály műszaki és tudásbázisán ala-
puló, teljes körű szolgáltatási-portfóliót. Összeállítottuk a digitalizálási/reprográfiai szolgál-
tatás-csomagokat, ezeket szolgáltatásba szerveztük, kapcsolódva az intézmény rendezvény-
szolgáltatási céljaihoz. 

3. Az egységes szemléletű digitalizálás megvalósítása, s az ehhez illeszkedő minőségbiztosí-
tási rendszer kialakítása. A cél eléréséhez szükséges az egységes szoftverkörnyezet kiala-
kítása, a munkafolyamat-követő rendszer bevezetése. 

Az egységes szemléletű digitalizálás megvalósítása, és az ehhez illeszkedő minőségbiztosítási 
rendszer kialakítása érdekében a digitalizálási tevékenységekhez köthető, s jórészt történeti 
okokra visszavezethető párhuzamosságok jelentős részét sikerült felszámolni: összevonások 
révén csökkentettük a megrendelés-nyilvántartó rendszereink számát, az adminisztratív fel-
adatokra koncentráló szakmai munkacsoport megszervezésével ’kifelé’ is egységesebb arcu-
lat kialakítását kezdtük meg.  

4. Egységes (a korábbi kettő helyett) ’Születésnapi Csomag’ kialakítása, a termék egysze-
rűbbé, költséghatékonyabbá, fenntarthatóbbá való alakítása, a megrendeléseket nyilván-
tartó rendszer átalakítása (szoftverfejlesztés), a szolgáltatás alapját adó folyóirat-
állomány többszempontú felülvizsgálata. 

Kialakítottuk az egységes ’Születésnapi Csomag’ szolgáltatásunkat, a terméket egyszerűbbé, 
költséghatékonyabbá, fenntarthatóbbá tettük, továbbfejlesztettük a megrendeléseket nyil-
vántartó rendszert. 

A szolgáltatás két ágához ('mikrofilmes' és 'digitális') kapcsolódó adminisztrációs feladatok 
egyesítése megtörtént, amely által a folyamatok átláthatóbbá, takarékosabbá és fenntart-
hatóbbá váltak. A csomagok alapjául szolgáló kiadványokat tartalmi és állományvédelmi 
szempontból is felülvizsgálatuk, s ezt a tevékenységet azóta is folyamatos végezzük. A vizsgá-
latok eredményeképpen jelentős mértékben csökkenthettük az eredeti dokumentumok hasz-
nálatát (állományvédelem), s ebből kifolyólag a szolgáltatásaink által generált raktári forga-
lom is csökkenhetett. Mindezt sikerült úgy megvalósítani, hogy közben a kínálat színvonalá-
nak megőrzése mellett hatékonyabbá és átláthatóbbá vált a szolgáltatásunk. 
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A feladatott a korábbiakhoz képest kevesebb fővel látjuk el, a változtatásokat minimális költ-
ségvetéssel (0,- Ft) valósítottuk meg. 

5. A digitalizálási tevékenységet támogató munkafolyamat-követő rendszer kialakítása, az 
adminisztráció egységesítése, elektronikus útra való terelése. Az eddig papír-alapú űrla-
pok elektronizálása. 

Az elnyert TÁMOP (ELDORADO) pályázatunk keretében megvalósul a digitalizálási tevékeny-
séget támogató munkafolyamat-követő rendszer kialakítása, az adminisztráció egységesíté-
se, elektronikus útra való terelése, az eddig papír alapú űrlapok elektronizálása, az ezzel kap-
csolatos feladatok bekerültek a közbeszerzési kiírásba. 

A digitalizálási/reprográfiai tevékenységekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok közpon-
tosítása megtörtént, a teljes körű egységesítés folyamatban van, s szorosan illeszkedik majd 
a munkafolyamat-követő rendszer bevezetéséhez. 

A papír alapú űrlapok elektronizálása a jelenleg rendelkezésre álló technológiákat felhasz-
nálva megtörtént, az éles tesztek fázisánál tart. 

Az eddigi eredményeket 0,- Ft ráfordítással valósítottuk meg. 

6. Új termékek (naptár, képeslapok, plakátnyomtatás stb.) bevezetése. 

Az év során folyamatosan jelentettünk meg új termékeket (naptárak, képeslapok, plakátok). 

2.4.2.2 Állományvédelmi digitalizálás 

Kiemelt feladatok: 

 
1. Digitalizálás mikrofilmről: 250.000 felvétel, a mennyiséget befolyásolhatja a külső meg-

rendelések aránya. 

Az év során a kitűzött mikrofilmek digitalizálásának tervét túlteljesítve több mint 250.000 
felvételt készítettünk. 

2. A Különgyűjteményi tárakban megrendelt dokumentumok digitalizálása, nyomtatása, 
plakátok készítése, kiállításokon fotózás, belső és külső megrendelések teljesítése. A 
megrendelések nagyon sok esetben találkoznak az állományvédelmi feladatokkal. (Muta-
tószám: 30.000 felvétel). 

A Különgyűjteményi tárakban megrendelt dokumentumok digitalizálása, nyomtatása, plaká-
tok készítése, kiállításokon fotózás, belső és külső megrendelések teljesítése az év közben 
folyamatos volt, a kitűzött felvételszámot (30.000) teljesítettük. 

3. A Horváth Tibor munkáiból összeállított bibliográfia alapján kiválasztott művek digitalizá-
lásának megszervezése. Ehhez és a digitalizált művek korrektúrájához együttműködés ki-
alakítása felsőoktatási intézmények könyvtár-tanszékeivel (pl. ELTE, Eger, Kaposvár, 
Szombathely, Szeged). A digitalizált művek feldolgozása és szolgáltatása. Együttműködés 
kialakítása könyvtári felsőoktatási intézményekkel, hallgatókkal a digitalizációs, korrek-
túrázási munkákba való bevonásra. 

A Horváth Tibor munkáiból összeállított bibliográfia alapján kiválasztott monografikus mű-
veket digitalizáltuk, szolgáltatjuk a MEK-ben. Az analitikus műveket szintén digitalizáltuk, az 
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egri főiskolások korrektúrázták az anyagot, jelenleg Dr. Sonnevend Péter szerkeszti egy gyűj-
teményes elektronikus kiadásba. 

4. A Digitalizáló Osztály éves munkatervében a Kézirattárra eső 4.000 felvétel, valamint a 
külső megrendelések során és a szerződések keretében elkészülő dokumentumok feldol-
gozása. 

Folyamatos. 

5. A Kézirattár digitális anyagának egységes megjelenítésére tervek kidolgozása. 

A tervek kidolgozásra kerültek. 

6. Az OHA-anyag digitalizálásának előkészítése. 

A digitalizálás előkészítése megtörtént. 

7. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési ház és Tourinform Zirc nevű intézménnyel 
együttműködésben a „Zirc és Vidéke” című helyi lap digitalizálása. A Városi Könyvtár vál-
lalta az 1990-től 2008-ig tartó időszakot, a műemlékkönyvtárnak az 1905-1914, 1916-
1920 és az 1931-1944 évfolyamokat ígérte. A feladat a Digitalizáló Osztállyal együttmű-
ködésben valósul meg. 

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési ház és Tourinform Zirc nevű intézménnyel 
együttműködésben a „Zirc és Vidéke” című helyi lap 1905-1914, 1916-1920 és az 1931-1944 
évfolyam digitalizálása megvalósult. 

8. Egy magángyűjtőtől származó zirci képeslap-gyűjtemény digitalizálása, majd ezek szol-
gáltatása a Magyar Digitális Képkönyvtár számára. A gyűjtemény nagysága mintegy 500 
db képeslap. 

Megkezdődött Horváth Pál zirci képeslapgyűjteményének digitalizálása és leírása a Magyar 
Digitális Képkönyvtár, valamint saját adatbázisunk számára. Az eddig elkészült tételek száma 
153 darab, sajnos a villámcsapás következtében a szkenner tönkrement, így a digitalizálás 
megakadt. A Zirc és Vidéke hetilapból digitalizálásra kerültek az 1905-1914 évfolyamok. 

9. A helytörténeti gyűjtemény képanyagának állományvédelmi digitalizálása. 

Folyamatban, sajnos a villámcsapás következtében a szkenner tönkrement, így a digitalizálás 
megakadt. 

10. Az 1929-1939-ig terjedő grafikai plakátok (3.775 db) állományvédelmi digitalizálása. 
Ezek fotózáshoz való előkészítése, IKR tételeinek revíziója, a variánsok leírása, valamint 
lista készítése a fotósoknak. 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

11. Mintegy 4.500 hangfájl létrehozása a Hangstúdióban. 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

12. Negatív és diaanyag digitalizálása (mintegy 800 tétel). 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

13. I. világháborús fotógyűjtemény digitalizálása (mintegy 600 darab). 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 
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14. Escher fotógyűjtemény digitalizálásának előkészítése, a digitalizálás megkezdése (mint-
egy 5.000 darab). 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

15. A SZER hanganyagok jó minőségben, az eredeti szalagról történő újradigitalizálása, az 
eddig felvitt adatok ellenőrzése. Részfeladat: 1.000 tekercs/év. 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

16. A rádiók egykori munkatársai hagyatékának digitalizálása, gyűjteményünkbe integrálá-
sa (Juhász László, Büky Barna, Ekecs Géza, Borbándi Gyula, Skultéty Csaba hagyatéka), és 
további interjúk készítése. 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

17. A több mint 10 évvel ezelőtti interjúk állományvédelmi és kutathatósági okokból törté-
nő digitalizálása, a szövegek újragépelése. 20 interjú (átírás és/vagy digitalizálás, ellen-
őrzés, gépelés, lektorálás). 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

18. A szolgáltatni kívánt audiovizuális dokumentumok digitalizálása (híradók, világhíradók, 
különkiadások, kisfilmek), megfelelő tárhelykapacitás esetén a központi számítógépes 
tárolóhelyről az anyag digitálisan szolgáltatása (addig kutatókazettán vagy kutató DVD-
n). 

A feladat megvalósítása folyamatban van, a befejezés 2013-ban várható. 

19. 2001. január 1-től, az országos televíziócsatornák főműsoridőben sugárzott (az 1996. 
évi I. törvényben foglaltaknak megfelelően) legalább 20 perc időtartamú hírműsorainak 
digitális rögzítése és archiválása, az adatbázis elérhetővé tétele az Interneten (20.000 
rekord/év). 

Folyamatosan zajlik. 

2.4.3 Internetes hozzáférhetőség teljesülése 

2.4.3.1 Műszaki feltételek teljesítése 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Új Virtuális CD-hálózat kialakítása. Az offline állomány hosszú távú megőrzése érdeké-
ben az optikai lemezek szabványos ISO file-formátumokba konvertálása, a szolgáltatás 
megtervezése, a próbaüzem megindítása. A multimédia gyűjtemény folyamatos, állo-
mányvédelmi- és szolgáltatás-bővítési célú, virtualizációjára építve, szorosan integrálva a 
könyvtár elektronikus szolgáltatásainak rendszerébe. 

Az Új Virtuális CD-hálózat kialakítása során jelentős eredményeket értünk el, a CD/DVD állo-
mány ISO fájlokba konvertálásának kb. 70%-a megtörtént. Tárolókapacitás hiánya miatt 
azonban a konverziós munka jelenleg áll. Az ISO fájlokból történő szolgáltatás technikai, 
anyagi és emberi kapacitások hiánya miatt nem indult el. 
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2. Az iGlue által fejlesztett (eredetileg egy egyetemi kutatáson alapuló) szemantikus tarta-
lomszervező és -kereső eszköz hyperdata modelljének, az iGlue-nak az alkalmazása. 

Az iGlue által fejlesztett (eredetileg egy egyetemi kutatáson alapuló) szemantikus tartalom-
szervező és -kereső eszköz hyperdata modelljét, az iGlue-t kísérleti jelleggel beépítettük a 
DKA szolgáltatásba. (http://dka.oszk.hu/html/hirek.html). 

3. Print-On-Demand szolgáltatás megszervezése/bevezetése, próbaüzem megindítása. 

Megszerveztük és bevezettük Print-On-Demand szolgáltatásunkat, amelynek próbaüzeme 
sikeresen lezajlott, és már érkezett külső megrendelés is. 

4. A folyamatosan bővülő digitális raktár dokumentum és metaadat revíziója mellett annak 
átköltöztetése az NIIF storage-ra. A folyamatos gyarapítás átirányítása az NIIF storage-ra 
a helyi tároló betelése után. A digiális raktár helyi szolgáltatásának kialakítása a Multimé-
dia olvasóban, konvertált nézőváltozatok segítségével. A szolgáltatás feltétele: az Alkal-
mazásfejlesztési osztállyal együttműködve a szolgáltatás kialakítása. 

A folyamatosan bővülő digitális raktár dokumentum és metaadat revíziója mellett megkezd-
tük annak átköltöztetését az NIIF storage-ra, elkezdtük az átköltöztetett állomány ellenőrzé-
sét és ez után törlését a helyi tárolóból. A munka az NIIF storage technikai problémái miatt 
december eleje óta szünetel, így a jelenleg kb. 60 %-ra tehető az átmozgatott állomány 
nagysága. 

5. Az OAI-PMH technológia segítségével a különböző, ilyen módon lekérdezhető tartalom-
szolgáltatásaink közös szolgáltatásának kialakítása, tesztelése, kísérleti elindítása. A szol-
gáltatás feltétele az üzemeltetési szerződés megkötése. 

Az OAI-PMH technológia segítségével a különböző, ilyen módon lekérdezhető tartalomszol-
gáltatásaink közös szolgáltatásának kialakítása béta változatban megtörtént, tesztelése, 
kísérleti elindítása folyamatban van. 

6. QR kódok alkalmazása a digitális szolgáltatásaink népszerűsítésére. Pl. digitálisan rendel-
kezésre álló olvasótermi állomány QR kóddal való ellátása. A tervezett szolgáltatások biz-
tosításának és a fejlesztések egy részének feltétele az üzemeltetési szerződés megkötése. 

A QR kódok alkalmazása a digitális szolgáltatásaink népszerűsítésére sikeresen megkezdő-
dött, a QR kódokat beépítettük a MEK borítólapjaira. Megfeleltettük az EPA archivált állo-
mányát a szabadpolcos folyóiratokkal, a digitális formában is rendelkezésre álló folyóirato-
kat QR kóddal jeleztük a Hírlapolvasóban. Folyamatban van a MEK kézikönyv állományának 
is a behasonlítása, az Olvasótermekben QR kóddal jelzése. 

2.4.3.2 OSZK-s adatbázisok, archívumok, információk az interneten 

1. OPAC 0-24 órás működésének biztosítása. 

Tárgyévben magas prioritású feladatként kezeltük az OPAC 0-24 órás rendelkezésre állását, 
amit sikerült is biztosítanunk. 

2. Az OSZK elektronikus adatbázisainak hozzáférhetővé tétele. 

Az OSZK elektronikus adatbázisai az áramszüneteket és a tervezett karbantartásokat kivéve 
elérhetőek voltak. 

http://dka.oszk.hu/html/hirek.html
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3. Digitális dokumentumok, archívumok hozzáférhetőségének biztosítása. 

Az OSZK digitális dokumentumai, archívumai az áramszüneteket és a tervezett karbantartá-
sokat kivéve elérhetőek voltak. 

4. Weboldal 0-24 órás működésének biztosítása. 

Weboldalaink 0-24 órás működésének folyamatosságát biztosítottuk. 

2.4.4 Az informatikai infrastruktúra fejlesztésének feladatai 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Az OSZK informatikai infrastruktúrája elavult, munkaállomásai, szerverei sürgős cserére 
szorulnak. Elkerülhetetlen a storage bővítése, alkatrészek vásárlása, a gépterem hűtésé-
hez ventillátor beszerzése, szoftverek vásárlása, valamint karbantartási szerződés a köz-
ponti routerre. 

Az OSZK informatikai infrastruktúrájának fejlesztése illetve a szinten tartáshoz szükséges 
beruházások pénzügyi forrás hiányában elmaradtak, csak a működéshez nélkülözhetetlen 
javításokat tudtuk elvégezni. 

2. Szerverek hardware és alkalmazás monitorozása. 

Szerverek hardware és alkalmazás monitorozásához szükséges alkalmazás telepítése és kon-
figurálása sikeresen megtörtént, a működés folyamatos. 

3. Hálózat figyelés elindítása, VLAN-ok újragondolása. 

A hálózatfigyeléshez szervert telepítettünk, megfelelően működik. A VLAN-ok átalakítását 
megkezdtük, a központi tűzfal szoftverének cseréje előfeltétele a munka folytatásának. 

4. IPV6-ra való átállás: felmérés és előkészítés. 

Az IPV6-ra való átálláshoz a felmérés és előkészítés erőforrás hiányában 2013-ra tolódott. Az 
IPv6 átállás elmaradása jelen pillanatban még nem érezhető a szolgáltatási szintekben, hosz-
szabb távon azonban elkerülhetetlen. 

5. Eduroam bevezetése. 

Az Eduroam szolgáltatást beállítottuk a leírásoknak megfelelően. Az NIIF-re várunk, hogy 
felvegyenek a hitelesítési helyek közé, és amennyiben ez megtörténik a szolgáltatás beveze-
tésének nincs akadálya. 

6. Szoftver konszolidáció megvalósítása, szoftver portfolió kialakítása. 

A szoftver konszolidáció megvalósításához, a szoftver portfolió kialakításához a telepített 
szoftvereket kategóriákba soroltuk, 2013-ban megkezdjük a munkavégzéshez nem szükséges 
szoftverek törlését. Megkezdtük az együttműködést a KIM szabad szoftver kompetencia köz-
pontjával a szoftver portfólió kialakításában. 

7. Munkaállomás típusok meghatározása: szoftver és hardver környezet meghatározása 
munkakörönként. 
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Év közben csatlakoztunk az EKOP-1.2.15 E-közigazgatási szabad szoftver kompetencia köz-
pont létrehozása projekthez, és ennek keretében megkezdtük a munkaállomás típusok meg-
határozását és ehhez kapcsolódóan a szoftver és hardver környezet meghatározását munka-
körönként. Mivel a projekt lehetőséget nyújt külső erőforrások bevonására, így jelentős 
előnnyel jár, ha a feladatot a projekt ütemezésének megfelelően folytatjuk. 

8. A lebonyolítandó Szkenner és Nyomtató tenderben együttműködés az MFO-val és a szál-
lítókkal. Cél az eszközök informatikai rendszerbe illesztése, folyamatos jó minőségű szol-
gáltatás. 

A lebonyolítandó Szkenner és Nyomtató tender sikeres kiírásához javaslatainkat átadtuk az 
Működés Fenntartási Osztálynak. A pályázatot az MFO kiírta. 

9. Telekommunikációs szerződések felülvizsgálata, voip technológia szélesebb körű haszná-
lata. Dolgozói kedvezményes mobiltelefon előfizetésre szerződés megkötése. 

A telekommunikációs szerződések felülvizsgálata és a VOIP technológia szélesebb körű hasz-
nálatának áttekintése megtörtént. A dolgozói kedvezményes mobil telefon szerződés ajánla-
tát egyeztettük, de a telekommunikációs különadó miatt ez érvényét vesztette. 

10. Hibabejelentő felület kialakítása. A felületnek lehetőség szerint illeszkednie kell a belső 
portálhoz és a kialakítandó workflow management rendszerhez. A hiba és 
igénybejelentési folyamatok definiálása és dokumentálása. 

A hibabejelentő felület kialakításához – főleg a munkafolyamat vezérlés miatt – ismerni kell 
az alapul szolgáló workflow rendszert, amit a nyertes TÁMOP pályázat (ELDORADO) fog 
meghatározni. Mivel párhuzamosan több ilyet nem gazdaságos működtetni, ugyanakkor a 
közbeszerzési szabályok miatt nem kötelezhetjük konkrét rendszer használatára a potenciális 
ajánlattevőket, a workflow rendszerhez kapcsolódó fejlesztéseket az ELDORADO megvalósí-
tásának függvényében folytatjuk. 

11. Workflow management rendszerek tesztelése, javaslattétel az OSZK-ban bevezetendő 
workflow rendszerre. 

A feladat aktualitását vesztette, mivel a tervek szerint az ELDORADO rendszer tartalmazni 
fog workflow management modult és az egységesség érdekében azonos platformon érdemes 
megvalósítani a széleskörű workflow kezelést. 

12. Részvétel az 56-os Intézet integrációjában. 

A volt 56-os intézet integrációja folyamatosan zajlik, a szerver bekerült a gépterembe, a 
megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosításához a javításokat folytatni kell. A telekommuni-
kációs rendszert átalakítottuk, így alacsonyabb költségszintet értünk el. 

13. Hibaelhárítási gyakorlatok megtartása a jobb rendelkezésre állás és adatbiztonság ér-
dekében. 

Hibaelhárítási gyakorlatok megtartására a jobb rendelkezésre állás és adatbiztonság érde-
kében nem volt szükség, mivel több leállás történt külső okok miatt (áramszünet), és így va-
lós körülmények között tesztelhettük – sikeresen – a visszaállás képességét. 

14. Szolgáltatás leírások, szolgáltatási katalógus elkészítése. 

Szolgáltatási leírások illetve a szolgáltatási katalógus elkészítésére erőforráshiány miatt csak 
2013-ban kerülhet sor. 
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2.4.5 Alkalmazásfejlesztés 

Kiemelt feladatok: 

 

1. Egységes fejlesztési platform környezet és szolgáltatási portfólió kialakítása és dokumen-
tálása. 

Meghatároztuk illetve dokumentáltuk az egységes fejlesztési platform környezetet és szolgál-
tatási portfóliót, megalapozva ezzel a jövőbeni fejlesztések kompatibilitását és a fejlesztés-
hez szükséges tudások racionalizálását. 

2. 50 db VOIP telefonmellék installálása, amely a távmunka lehetősége miatt is lényeges 
lenne. 

A távmunka informatikai hátterét, ezen belül 50 db VOIP telefonmelléket a rövid távon nem 
kell biztosítanunk, mivel a vonatkozó jogszabály gyakorlatilag ellehetetleníti a távmunka 
végzést. Új szerver beszerzésére sem volt lehetőségünk, így a feladat végzését felfüggesztet-
tük a finanszírozás megoldhatóságáig. 

3. OSZK pontok biztonságos használhatóságának megteremtése, terminálszerveren keresz-
tül. 

Az OSZK pontok biztonságos használhatóságának megteremtése terminálszerveren keresztül 
feladat tervezése során kiderült, hogy a jelenlegi finanszírozási lehetőségek mellett a bizton-
ságos használhatóság nem teremthető meg, azonban az elnyert TÁMOP pályázat 
(ELDORADO) erre a kérdésre is megnyugtató választ fog adni. Bár a szükséges Citrix szervert 
telepítettük, a szerverre szükség volt a Gazdasági Igazgatóságon működő pénzügyi rendszer 
működőképességének biztosításához. 

4. OCLC-WorldCat adatküldés, lehetőségek megismerése: visszatöltés Mark21-ben. 

Az OCLC előzetes tájékoztatása alapján terveztük az OCLC-WorldCat adatküldés megvalósí-
tását, kapcsolódó lehetőségek megismerését, illetve visszatöltést Marc21-ben, azonban a 
feladat végrehajtása során kiderült, hogy az OCLC nem rendelkezik HunMarc Marc21 konver-
terrel, tehát tájékoztatásuk minden bizonnyal félreértésen alapult. A feladat az új IKR rend-
szer bevezetésével – amelyre pályázatot adtunk be – idejemúlttá válik. 

5. Europeana adatküldés felújítása, a szerző adatok javítása ahol szükséges. 

Az Europeana adatküldés felújítása érdekében a szükséges lépéseket megtettük, az adatokat 
korrigáltuk, a korábbi technikai problémát megoldottuk így nincs akadálya az adatküldésnek. 

6. „Bodza” keretrendszeren alapuló adatbázisok áttelepítése az OSZK-ba, vagy az üzemel-
tetés biztosítása más módon. 

A „Bodza” keretrendszeren alapuló adatbázisok áttelepítése az OSZK-ba, vagy az üzemeltetés 
biztosítása más módon feladat végrehajtását gátolja, hogy nincs szerződési garancia a rend-
szer fejlesztőjével, amely együttműködési kötelezettséget ír elő. 

Bár jelenleg az üzemeltetés megoldott, az együttműködés iránti kis hajlandóság kockázatot 
jelent az OSZK számára annak ellenére, hogy a rendszer más adatbázisokkal együtt üzemel, 
tehát leállítása nem várható és így azonnali veszély nem fenyegeti a szolgáltatást. A korábbi 
fejlesztő pillanatnyilag nem tud a rendelkezésünkre állni az SZTE TIK-ben folyó pályázati fej-
lesztések miatt, a korábban kötött szerződések viszont semmilyen érdemi lehetőséget nem 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 103 ~ 

biztosítanak az OSZK számára a megoldás kikényszerítésére. Az új IKR rendszer az adatbázi-
sok feldolgozását várhatóan megoldja, illetve ebbe az irányba kívánunk elmozdulni. 

7. QR Kód alapú alkalmazások fejlesztése. 

Annak érdekében, hogy az OSZK szolgáltatásainak elérését megkönnyítsük, kifejlesztettünk 
egy QR kód generáló alkalmazást, amelyet fel is használtunk a könyvtár különböző pontjain. 

8. Webes fizetési és megrendelési rendszer kialakítása. 

A webes fizetési és megrendelési rendszer kialakításának legnagyobb gátja, hogy a Magyar 
Államkincstár – többszöri ígéret és bejelentés ellenére – továbbra sem képes a kapcsolatos 
szolgáltatás nyújtására. Az utolsó negyedévben a MÁK tájékoztatott arról, hogy lehetősé-
günk van kereskedelmi banki szolgáltatás igénybevételére is. Közben azonban az ELDORADO 
projekt keretében megkezdődik a webes fizetés megvalósítása, így a feladat okafogyottá 
vált. 

9. Relex bevezetéssel kapcsolatos együttműködések, összekapcsolások, adattöltések, felü-
let, specifikációk. 

A Relex bevezetéssel kapcsolatosan megtettük a szükséges lépéseket, a szakemberek által 
kezelhető felülettel az új rendszer üzemel. 

A Relex továbbfejlesztésére ÁROP pályázatot adtunk be, amelyben az országos szolgáltatás-
sá kiterjesztést céloztuk meg többek között. A pályázat eredményhirdetéséig a megvalósítást 
felfüggesztettük. 

2.5 Kiállítási tevékenység, rendezvények, kiadványok 

Az Országos Széchényi Könyvtár nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egyedülálló gyűjteményét, 
az itt felhalmozott tudást a lehető legszélesebb közönség számára tárja fel és bocsássa ren-
delkezésre. Kiemelt célunk, hogy magas színvonalú, tudományos-ismeretterjesztő progra-
mokkal, illetve művészi előadásokkal várjuk látogatóinkat. 

A pénzügyi források hiánya és a munkatársi létszám év eleji csökkenése egyre erősebben 
megköveteli a projekt alapú működést, a gondos tervezést, alternatívák kidolgozását Az erő-
források allokálása, a kimagasló kreativitás, az elvárhatónál felelősebb munkavállalói maga-
tartás, rengeteg hozzáadott energia tette lehetővé, hogy a fenti körülmények mellett a mun-
katervben vállalt feladatok megvalósultak. 

2.5.1 Kiállítások 

2.5.1.1 Kiállítások az OSZK épületében (Budavári Palota F. épület) 

2012-ben 52 kiállítás volt a könyvtárban, amelyeket összességében 17.721 látogató keresett 
fel. 

Ebben az évben három kiemelt kiállítást gondoztunk:  
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 a Vállalkozás, polgárosodás, kultúra: Heckenast Gusztáv 200. című, 2011-ben nyílt 
nagykiállítás kapcsán annak fenntartása, PR, kommunikáció, szakmai programok, múze-
umpedagógiai foglalkozások szervezése, az emlékév záróeseményének, illetve a kiállítás 
bontásának megszervezése volt az osztály feladata. A kiállításhoz múzeumpedagógiai 
program is kapcsolódott, amelynek kialakításában részt vettünk, a megbízott múzeum-
pedagógussal történő kapcsolattartást, illetve a résztvevők tájékoztatását, a csoportok 
fogadását osztályunk szervezte. Külön gondot fordítottunk a fogyatékkal élő gyerekekre, 
számukra a kiállítás megtekintése és a múzeumpedagógiai foglalkozások ingyenesek vol-
tak. A Szellő utcai Iskolából több gyerekcsoport, a Pető Intézetből egy csoport látogatta 
meg kiállításunkat. A tervezett csoportok száma 32 volt, ténylegesen 62 csoport, 1.083 
fő vett részt a foglalkozásokon. 

 A nagyszabású záróeseményt összekapcsoltuk a március 15-ei rendkívüli nyitva tartás-
sal, a kurátor által összeállított, neves történész, ismert színész és a Prima Primissima dí-
jas Csillagszemű Néptánccsoport közreműködésével szervezett kitűnő programról szá-
mos médium hírt adott.  

A kiállítás kapcsán 7 rádióinterjú, 3 TV-interjú készült, 16 nagy újságcikk, több mint fél-
száz internetes hír jelent meg, illetve létrejött egy kapcsolódó nyereményjáték a 
port.hu-n. 

 Ragyogás – Porcelán-és könyvritkaságok (Munkatervben ld.:„Arisztokráciától a polgá-
rosodásig”munkacímen) a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt-vel együttműködésben. 

 A több szempontból rendhagyó kiállítás az év egyik nagy sikere volt, a Múzeumok Éjsza-
kájával együtt 6.551 látogatóval, ebből 567 külföldit regisztráltak a kollégák. 

Rendhagyó volt a kiállítás, hiszen olyan jellegű kiállítási anyag – alapvetően porcelánok – 
került bemutatásra, amelynek installálásához a könyvtár nem rendelkezett sem beren-
dezéssel, sem tapasztalattal. A téma feldolgozása és prezentálása is jelentős energia be-
fektetést igényelt. A rendkívül szűkös költségvetést úgy sikerült betartani, hogy a kiállí-
tás létrehozásához és fizikai megvalósításához szükséges munkák (koncepció, látvány-
tervezés, berendezési tárgyak felkutatása és kölcsönzése, technikai megoldások, szöveg-
írás, angol fordítás, megnyitó programja, támogatók bevonása stb.) jelentős részét belső 
munkatársak végezték. Kiváló volt az együttműködés a Herendi Porcelánmanufaktúra 
Zrt. munkatársaival, így nagyon szép nyitóeseményt szerveztünk, illetve marketingelem-
ként hat alkalommal Varázslatos Herendi Szombatokat tartottunk, amelyek során a ma-
nufaktúra mesterei vezették be az érdeklődőket a formázás és festés művészetébe va-
lódi herendi porcelán alapanyagokkal dolgozva. A kiállítás nyitva tartott nyáron is, ami-
kor a könyvtár többi része bezárt – a legtöbb külföldi ekkor kereste fel a tárlatot. 

 Az Ereklyetérben Széchényi Ferenc levelezése, évfordulós kiállítás az OSZK alapításának 
210. évfordulóján. A kiállítás megnyitására a Széchényi Emléknap programjainak kereté-
ben került sor. 
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Kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben) 

 KIÁLLÍTÁS CÍME IDŐTARTAM 
LÁTOGATÓK SZÁMA 

TERV28 TÉNY29 

 
"A harcunkat megharcoltuk". A Rákó-
czi-szabadságharc emlékezete 

2011. szeptember 20 - 
2012. március 30. 

 * 

 

"Hamvaidnak elhozása végett elzarán-
dokolnánk szívesen" - dokumentumok 
II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai 
hamvainak hazahozataláról 

2011. szeptember 23 –  * 

 
„Déryné voltam Kanadában”. Száz éve 
született Kertész Sándor, a Torontói 
vész Színház alapítója. 

2011. október 27 – 
2012. január 28. 

 * 

 
"Terjesztését megtiltom". Válogatás az 
Országos Széchényi Könyvtár Zárolt 
Kiadványok Tárának dokumentumaiból 

2011. november 4 – 
2012. január 28. 

 * 

 

Művészet és tudomány – lélek és 
test.100 éve született Szalay Karola, az 
Operaház művészettörténész-doktor 
prímabalerinája 

2011. november 9- 
2012. január 28. 

 * 

 
Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. 
Kiállítás Heckenast Gusztáv születésé-
nek 200. évfordulójára 

2011. november 18 – 
2012. március 30. 

 7.539 

 
Egy kozmográfiai atlasz különlegessé-
gei. Kincsek gróf Széchényi Ferenc 
könyvtáralapító térképgyűjteményéből 

2011. november 25 – 
2013. január 30. 

 * 

 
Lépjetek be, az istenek itt is jelen van-
nak. Ipolyi Arnold pályakezdő évei 

2011. november 25. – 
2012. február 29. 

 * 

 

Könyvtárlat I/1. „..Hozz reá víg eszten-
dőt…” – Széchényi (Ferenc) – Kölcsey 
(Ferenc) – Széchenyi (István), Erkel 
Ferenc autográf lejegyzése a Himnusz 
a capella négyszólamú vegyeskarra. 
1880 körül; Széchényi Ferenchez írott, 
a könyvtáralapítást köszöntő levelek 

2012. január 19.  205 

 
Világosi fegyverletétel a győztes sze-
mével 

2012. január 19 – 
2012. március 30. 

 * 

 
A „varázslatos Csizma” avagy az igézet 
földje. Benkő Cs. Gyula festőművész 
kiállítása 

2012. január 24 – 
2012. február 18. 

 140 

 
Winnetou és a Medveölő – Karl May 
kiállítás 

2012. január 24 – 
2012. március 30. 

 * 

 
Polisz: A Tisza szabályozásáról szóló 
kiállítás és beszélgetés 

2012. január 27.  * 

                                                           
28 Nem készült előzetes terv a látogatók várható számának tekintetében. 
29 A *-gal megjelölt kis tárlatok az olvasói terekben elhelyezett kiállítások, amelyeknek célja, hogy elsősorban az olvasóink 

figyelmét felhívjuk gyűjteményünk érdekes, értékes, másképp nem prezentálható darabjaira, így külön statisztika nem 
készül a látogatottságról. 
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Szántó Tibor - 100 éve született tipo-
gráfus 

2012. február 15 –  
2012. március 30. 

 * 

 

Könyvtárlat I/2. Ősz és tavasz között – 
Babits Mihály öröksége - A Babits-
hagyatékból származó, ritkán publikált 
családi fotók és számos Babits-mű első 
kiadása 

2012. február 16.  123 

 
„Lélek és dráma” Csepregi Klára fest-
ményei és „Térpapír” (vizuális koan) 
Baráth Bálint művei 

2012. február 16 –  
2012. május 15. 

 * 

 

Könyvtárlat I/3. Nő(nap)irodalom – A 
Nyugat nőírói és kortárs nőirodalom Az 
1920-as '30-as évek női divatja. Plakát-
kiállítás 

2012. március 8.  97 

 Szép Magyar Térkép – Digitális Térkép 
2012. március 23 –  
2012. április 28.  

 * 

 Titanic 
2012. április 6 –  
2012. július 16. 

 * 

 Sokszínű Húsvét - Sokszínű Tár 
2012. április 4 –  
2012. június 15. 

 * 

 „Művészet plakátjai” 
2012. április 4 –  
2012. szeptember 2. 

 * 

 
„A kisgrafika nagymestere, Csiby Mi-
hály” 

2012. április 4 –  
2012. szeptember 30. 

 * 

 
Könyvtárlat I/4. Rólad szól a mese… 
Gyermekkönyv-ritkaságok, ismert és 
kevésbé ismert mesék első kiadásai 

2012. április 12.  83 

 

Könyvtárlat I/5. A feltáruló életmű – 
Móricz Zsigmond – naplói tükrében - 
Móricz első kiadások és dedikált pél-
dányok 

2012. május 17.  68 

 
Ragyogás Porcelán – és könyvritkasá-
gok - HEREND kiállítás 

2012. április 18 – 
2012. szeptember 30. 

 6.551 

 
Emlékezés Tolnay Klárira képekben, 
dokumentumokban 

2012. május 23 – 
2012. november 30. 

 * 

 
Oxford University Press: Díjnyertes 
művek kiállítása és díjkiosztó ünnepség 

2012. május 29 – 
2012. június 2. 

 * 

 
„Magát cserélje, ki jelszót cserél”- Kiál-
lítás Szabó Zoltán születésének 100. 
évfordulója alkalmából 

2012. május 31 – 
2012. november 27. 

 93 

 

Könyvtárlat I/6. A Közel(hozott)-Kelet - 
A Kelet térképeken; Az Ezeregyéjszaka 
magyarországi fogadtatása - könyvkiál-
lítás; Egyiptom és Szíria egy 19. századi 
festő szemével. Libay Károly Lajos 
Egyiptom-mappája 

2012. június 16.  67 

 
Kizökkent idő - B. Müller Magda fotó-
kiállítása 

2012. június 16 – 
2012. július 15. 

 * 

 
Az Ezeregyéjszaka magyarországi fo-
gadtatása 

2012. június 16 – 
2012. szeptember 1. 

 * 
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 Kelet meséi az operaszínpadon 
2012. június 16 – 
2012. szeptember 29. 

 * 

 

Bánffy Miklós,(1873-1950) író és poli-
tikus, a XX. századi Erdély kultúrtörté-
netének főszereplője és Magyarország 
„riportere” az I. Nemzetközi Gazdasági 
Konferencián Genovában (1922) – 
Karikatúra kiállítás 

2012. június 21 –  
2012. július 13. 

 68 

 Budai Krónika 
2012. augusztus 31 –  
2012. szeptember 1. 

 847 

 
Kortárs Macedón Könyv- és Ószláv 
kézirattöredékek kiállítás 

2012. szeptember 18 –  
2012. október 12. 

 150 

 
Egy csillag születik – Kövesligethy Radó 
emlékkiállítás 

2012. szeptember 18 –  
2012. november 26. 

 * 

 
KönyvTÁRlat II/1. Kódexek titkai – 
Nyelvemlékek, kódexek, töredékek - 
Apollonius pictus - az eredeti kézirat 

2012. szeptember 27.  97 

 
"A sokszínű Gara Arnold - Plakát és 
Kisnyomtatványtár 

2012. október 15 – 
2013. február 15. 

 * 

 
KönyvTÁRlat II/2. Rejtélyes reneszánsz 
- Kéziratos művek, korabeli könyvritka-
ságok 

2012. október 18.  176 

 Tr(End of Print) kiállítás 
2012. október 19 –  
2012. december 22. 

 466 

 Viselettörténeti kiállítás 
2012. november 6 –  
2012. november 22. 

 65 

 Fotóhónap - Balogh Rudolf kiállítás 
2012. november 6- 
2013. január 19. 

 344 

 
Képek a történelmi Magyarországról – 
tájak, viseletek (VII. emelet) 

2012. november 6 – 
2013. február 26. 

 65 

 Örkény-pont kiállítás 
2012. november 20 – 
2013. január 19. 

 * 

 
Ereklyetérben Széchényi Ferenc leve-
lezése, évfordulós kiállítás az OSZK 
alapításának 210. évfordulóján 

2012. november 25 – 
2013.  

 * 

 
KönyvTÁRlat II/3. Budavári disputa - 
Peregrinációs levelek és külföldet járó 
diákok emlékkönyvei 

2012. november 27.  194 

 Patriae Sacrata  
2012. november 27 – 
2013. január 19. 

 60 

 
Ősi ösvényeken Ázsiában – Stein Aurél 
emlékkiállítás  

2012. november 27 - 
2013. február 21. 

 * 

 Patriae Sacrata - Állandó kiállítás 
2012. november 27 - 
ÁLLANDÓ 

 60 

 Csenki Imre emlékezete (1912-1998) 
2012. december 11 – 
2013. január 14. 

 52 

 
KönyvTÁRlat II/4. Föld és ég egybeér - 
A szegedi boszorkányper iratai 

2012. december 13.  111 

 ÖSSZESEN   17.721 
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Látogatószám 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 

Összes látogatószám N/A30 N/A 16.814 

ebből: teljes árat fizetőláto-
gató 

N/A N/A 1.009 

kedvezményes árat fizető N/A N/A 1.836 

Ingyenes N/A N/A 13.969 

diák látogatók N/A N/A N/A 

ebből külföldi látogatók (be-
csült százalék) 

N/A N/A 5% 

2.5.1.2 Kiállítások a zirci Reguly Antal Műemlékkönyvtárban 

A műemlékkönyvtár éves működését 2012 folyamán nagyban befolyásolta, hogy megkezdő-
dött az apátsági főépültet rekonstrukciója, így augusztus 1-től szeptember 12-ig a könyvtár 
zárva tartott a látogatóforgalom előtt. Az épület homlokzati részét felállványozták, ebbe az 
állványzatba csapott bele nyáron egy villám, ami a műemlékkönyvtár eszközeiben is jelentős 
károkat okozott. Az év folyamán kialakításra került két belső raktár, ahol a Ciszterci Apátság-
tól átvett könyvállományt tudjuk tárolni, ám ezek polcozása csak jövő évben történik meg. 

 A műemlékkönyvtár anyagát 2012 során 103 alkalommal használták a kutatók. 

 A műemléki könyvtár látogatottsága 8858 főt jelentett, melyből 6987 fő fizető és 1871 
ingyenesen fogadott vendég volt. 

 Az állandó kiállítás mellett megrendezett A művészet plakátjai című tárlatunk április 4. és 
augusztus 1. között mintegy 5.500 fő látogatót vonzott. A kiállítást az OSZK Plakát és 
Kisnyomtatványtárával együttműködve rendeztük meg, kurátora Katona Anikó művé-
szettörténész volt. 

 Az intézmény hagyományaihoz híven idén is részt vett a Múzeumok Nyári Éjszakáján, 
ahol 1.048-an kerestek fel minket. 

 Idén a Barokk termünkben, az említett építkezési munkálatok miatt két kisebb, és egy 
jelentősebb rendezvénynek adtunk helyet. Ez utóbbin, október 11-én Baksa Péter mutat-
ta be Mécs László költészetét. 

 A műemlékkönyvtár helyszínére a Tudományos Igazgatóság TÁMOP-3.2.13-12/1 „Kultu-
rális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályá-
zatot nyújtott be, amelyet első körben sajnálatosan elutasítottak. A döntés ellen az OSZK 
fellebbezett szeptember 6-án, amire mindezidáig nem válaszolt még az illetékes hivatal. 

2.5.1.3 Vándorkiállítások 

 Fiume magyar emlékezete, Vaszary Villa, Balatonfüred 

 Fiume magyar emlékezete, City Museum of Rijeka, Rijeka / Horvátország  

 Vállalkozás, kultúra, polgárosodás kiállítás egy részének továbbszállítása a Váci Érték-
tárba 

 Krleza-emlékkiállítás. Pécs 

A kiállítások sikeresen megvalósultak. 

                                                           
30 N/A – nincs adat 
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2.5.1.4 Egyéb, közös kiállítások 

1. Sikeres együttműködés keretében a Budapest Történeti Múzeumban megnyílt az Ország 
tükre című, 19. századi sajtóillusztrációkat bemutató nagykiállítás. Az anyagi források 
késése miatt a kiállítás megnyitása őszre húzódott. Időközben lezajlott az ehhez 
szervezett konferencia is az OSZK-ban (címe: Képes világ), melyet a nagy érdeklődésre 
való tekintettel kétnaposra kellett bővíteni. 

2. Március 20.-án, közös rendezésben, a Budapest Történeti Múzeumban nyílt meg a Pesti 
Német Színház 200 évfordulójára rendezett Múzsák a Teátrum téren – 200 éves a Pesti 
Német Színház tárlatunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál idején a BTM Vármúzeumában. A 
kiállítás társkurátora Dr. Sirató Ildikó volt. 

3. Örmény kultúra a Kárpát-medencében címmel megindult a 2013 tavaszán megnyíló 
nemzetközi nagykiállítás szervezése, szakmai koordinációja, a szponzori háttér biztosítása 
az Igazgatóság révén. A kiállítás megrendezését a Budapesti Történeti Múzeum vállalta, 
míg 2013 tavaszán az OSZK-ban kerül sor az ehhez kapcsolódó kétnapos nemzetközi 
konferencia lebonyolítására. Szintén OSZK szervezésében zajlik a kísérő bilingvis 
katalógus és tanulmánykötet megjelentetése. A kiállítás és kapcsolódó eseményei, – az 
erdélyi műtárgykölcsönzések időigényes volta miatt is – 2013. március végén nyílnak, 
melyeken a magyar kulturális tárca, a külügyi tárca és reményeink szerint a két ország 
egyházi vezetői is képviseltetik magukat. A szakmai egyeztetések egész évben zajlottak, 
többek közt ennek köszönhető, hogy a GWZO lipcsei kutatóközpont a tárlat németországi 
bemutatását is szorgalmazza. 

4. Örkény centenárium. Az idei Örkény István centenáriumi emlékév OSZK-s szervezésére a 
Tudományos igazgatóság tárgyalásai révén került sor, így egyéb társosztályokkal az 
emlékév számos közös programját OSZK szervezhette, a PIM, az OSZMI és a Palatinus 
kiadó csatlakozásával. Az emlékév ünnepélyes nyitánya a Petőfi Irodalmi Múzeumban 
zajlott a „Mimennyi? Örkény István százéves” című emlékkiállítás megnyitásával, 
melyben OSZK társrendezőként vett részt. Az emlékév honlapját továbbra is az OSZK 
munkatársai kezelik és fejlesztik. November 26-án az OSZK adott helyszínt az Országos 
Prózamondó-verseny döntőjének, a Hungarofest pályázatára érkezett anyagok 
kiállításának, valamint az egész emlékév zárórendezvényeinek és sajtótájékoztatójának. 

5. Nemzetközi együttműködés keretében elindult a Magyar avantgarde projekt 
előkészítése, a korszak művészkönyveinek és azok könyvészeti jegyzékének nemzetközi 
katalógusban való megjelentetése. A külföldi partner szakmai nehézségei miatt a könyv 
kiadása átcsúszik a jövő évre, az előzetes tárgyalások és egyeztetések lezajlottak, illetve 
folyamatban vannak. 

6. A Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszéke szervezésében és az OSZK tudományos 
igazgatóságának hathatós segítsége révén került megrendezésre „Magyarország és 
Németalföld kapcsolata a kora újkorban” című konferencia. Ehhez is kapcsolódva, az 
OSZK nemzetközi együttműködés keretében kutatási és kiállítási projektben vállalt 
részvételt a Holland-magyar peregrinációs és könyvkiadói kapcsolatok című témában az 
amszterdami Vrije Universiteit Egyetemi Könyvtárával. Az anyagi nehézségek és a holland 
fél szervezési problémái miatt a projekt 2013 februárjában nyílik web-kiállításként. A 
mellé szervezett tudományos konferencián OSZK kutatói is képviseltetik magukat. 
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7. A Pozsonyi Világirodalmi Intézetben a tudományos igazgató vett részt januárban a 
kárpát-medencei kutatóintézetek számára szervezett tudományos konferencián. Ezen 
körvonalazódott a Kassa európai kulturális főváros projekthez is kapcsolódóan az a 
digitalizálási terv, mely év végére konkrét megállapodássá érett: A „Kassa projekt” kassai 
tematikájú, illetve ott megjelent periodikák és monográfiák digitális fájlcseréjét valósítja 
meg németországi, ausztriai, szlovákiai és magyar partnerekkel. A projekt révén OSZK 
gyűjteményből is hiányzó dokumentumok digitális formában történő beszerzésére nyílik 
lehetőség. Az eddigi koordinálást és a szükséges kutatást elvégeztük, a tudományos 
terület mellett az együttműködésben az E-szolgáltatások Igazgatósága vesz részt. 

8. Horvát-magyar tematikus kiállítások. Két korábbi sikeres tárlatunk is megújult 
köntösben mutatkozhatott be 2012-ben Balatonfüreden. A Fiume magyar emlékezete 
(Skultéty Csaba gyűjteménye) című, és A magyarul tudó horvát klasszikus – Miroslav 
Krleža című tárlataink a Vaszary villában, illetve a Kisfaludy Galériában volt láthatók az 
opatijai testvérvárosi kapcsolattal is büszkélkedő Balatonfüred kulturális együttműködési 
koncepciójának részeként. 

9. Pálos rendi állandó tárlat. 2012. március 28-tól állandó kiállítás mutatja be az egyetlen 
magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos rend történetét. Az OSZK gazdag 
gyűjteményének, valamint szakmai segítségének felhasználásával a tárlat az 1850-es évek 
óta börtönként működő egykori pálos kolostor egyik épületében, Márianosztrán kapott 
helyet. 

10. Az OSZK szakmai segítségének felhasználásával került megrendezésre a nagyváradi 
Szigligeti Színházban a Fényes Szabolcs emlékkiállítás 2012. április 30 és május 31 között. 

2.5.1.5 Kiállítási koncepciók 

Corvina állandó kiállítási koncepció kialakítása. 
 
A Corvina Bizottság összetétele: dr. Szemerei Péter elnök, dr. Boka László, Elbe István, Érdi 
Marianne, Földesi Ferenc, Honti Pál, Hanák Gábor, Hidasi István, Káldos János, Lukács Bea, 
Plihál Katalin, Sághi Ilona és Zimányi Katalin a bizottság titkára. 

A bizottság célja az volt, hogy megvizsgálja egy olyan, - az OSZK nemzetközi hírű corvina kin-
cseire alapuló - állandó kiállítás létrehozásának feltételeit, amely: 

 színvonalas szakmai tartalommal bír, 

 egyaránt érdekli a hazai közönséget és a külföldi látogatókat,  

 modern, érdekes és élményt nyújt minden korosztálynak, 

 egész évben folyamatos bevételt hoz a könyvtárnak, 

 növeli az OSZK szakmai tekintélyét és nagyközönség előtti ismertségét, 

 közismert „jelképe” lehet a Könyvtárnak. 

A bizottság 2012. február 8–május 30. között hat alkalommal ülésezett és határidőre befe-
jezte előkészítő munkáját. A megbeszélések során részletesen áttekintette a kiállítás meg-
rendezésének különböző kérdéseit, úgy mint: 

 a kiállítható tárgyak köre, 

 állományvédelem, 
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 költségek és források, 

 kapcsolható szakmai és látogatói programok, 

 hazai és nemzetközi tapasztalatok, média és kommunikáció. 

A bizottság megállapításai szerint a kiállítás megrendezhető, és a corvinákon kívül a kiállítás 
tematikája akár bővíthető egyéb irányokban is (Mátyás király könyvtára, a királyi palota tör-
ténete, stb.). 

A kiállítás megrendezéséhez szükséges minden szakmai tudással rendelkezik az OSZK, ele-
gendő anyag áll rendelkezésre akár mindhárom Corvina terem színvonalas berendezéséhez. 
Az állományvédelemi szempontok (állandó hőmérséklet és páratartalom, biztonság, őrzés, ill. 
az aktuálisan kiállított eredeti corvina 3 havonkénti cseréje, az ezzel összefüggő részek fo-
lyamatos megújítása) azonban tetemesen megemelik a költségeket. A könyvtár elavult infra-
struktúrája (a termek megbízhatatlan légkondicionáló berendezései, biztonságos korszerű 
tárlók hiány, stb.) szintén cserére, ill. megújításra szorulna. 

Összességében egy magas színvonalú állandó kiállítás megrendezéséhez és folyamatos fenn-
tartásához, valamint a megfelelő kommunikációhoz mintegy 200-300 millió forintra lenne 
szükség. 

A megvalósítás tehát elsődlegesen azon múlik, hogy a megfelelő anyagi forrásokat sikerül-e 
valamilyen módon (az éves központi költségvetési kereten felül) biztosítani. Az elkészített 
javaslat és költségvetés alapján az intézmény vezetése megvizsgálta a finanszírozás lehetsé-
ges forrásait, (költségvetés, pályázatok, szponzorok, stb.), ám a jelenlegi körülmények között 
nem talált olyan lehetőséget, amelynek segítségével egy ilyen nagyságrendű összeg előte-
remthető. 

A bizottság egyelőre befejezte munkáját, további szakmai munkára és a kiállítás megrende-
zésére akkor kerülhet sor, ha valamilyen módon sikerül a szükséges forrásokat megteremte-
ni. 

2.5.1.6 Műtárgykölcsönzések 

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás kiállításhoz 

 Magyar Nemzeti Galéria /Festészeti Gyűjtemény, Grafikai Gyűjtemény/ 

 Budapesti Történeti Múzeum /Fővárosi Képtár, Kézirat- és Nyomtatványtár, Pecsét-
nyomó Gyűjtemény, Grafikai Gyűjtemény, Fényképgyűjtemény, Építészeti Gyűjte-
mény, Műszaki Gyűjtemény/ 

 Petőfi Irodalmi Múzeum /Relikviatár, Kézirattár/ 

 Magyar Nemzeti Múzeum /Történelmi Arcképcsarnok, Éremtár, Fotótár, Játékgyűj-
temény/ 

 Iparművészeti Múzeum 

 Magyar Tudományos Akadémia /Könyvtára, Kézirattár, Képtár/ 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár /Kézirattár/ 

 Evangélikus Országos Múzeum 

 Szépművészeti Múzeum 

 Magyar Nemzeti Levéltár 

 Budapest Főváros Levéltára 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár /Budapest Gyűjtemény/ 
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 Deutsches Schrift und Buchmuseum, Leipzig 
 
Ragyogás – Porcelán-és Könyvritkaságok kiállításhoz 

 Budapest Történeti Múzeum 

 Magyar Nemzeti Galéria, 

 Iparművészeti Múzeum 

 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

 Magyar Bútorgaléria Lakberendezési Kft. 

 Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

 Horváth Pál 
 
Patriae Sacrata kiállításhoz 

 Magyar Országos Levéltár 

 Budapesti Történeti Múzeum 
 
Külföldi kiállítások 

 Der Stand der Bilder Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe / Német-
ország 

 Europa Jagellonica 1386-1572, Gallery of Central Bohemia Region, Kutna Hora / 
Csehország 

 Europa Jagellonica 1386-1572, Zamek Królewski w Warsawie, Varsó/Lengyelország 

 Bavaria and Austria in the Middle Ages, Haus der Bayerischen Geschichte, 
Burghausen / Németország 

 The European Poster 1881-1940, Museo Picasso Malaga, Malaga / Spanyolország 

 Ácsolt fatornyok – védelmező templomok, Székely Nemzeti Múzeum / Néprajzi Mú-
zeum mint kölcsönvevő, Sepsiszentgyörgy 

2.5.2 Rendezvények 

Rendezvények 
száma összesen 

OSZK belső 
rendezvények 

száma 

Külső rendez-
vények száma 

A résztvevők 
száma összesen 

Ebből OSZK 
munkatársak 

száma 

Ebből külső 
résztvevők 

száma 

255 81 174 17.721 2.145 15.576 

2.5.2.1 Éves intézményi nyílt napok megszervezése 

Az események sorából kiemelkednek a nagyközönség számára, brandépítés céljából szerve-
zett programok, nyílt napok, amelyek alkalmával nagyszámú látogató ismerkedhet meg a 
nemzeti könyvtárral, tekinthet be adott esetben a kulisszák mögé. Ezeken a napokon ha-
gyományosan díjmentesen látogatható a könyvtár, gyakran beiratkozási és vásárlási ked-
vezményeket biztosítunk, illetve körsétákat, tárlatvezetéseket, adott esetben 
könyvtárpedagógiai programokat szervezünk. 

2012-ben ilyen nagy programunk volt A magyar kultúra napja, a Vállalkozás, kultúra, polgá-
rosodás című kiállításhoz kapcsolódó március 15-ei ünnepi program, a Múzeumok Éjszakája 
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és a Széchényi Emléknap, a könyvtáralapítás 210 éves évfordulójának megünneplésére szer-
vezett rendezvénysorozat és médiakampány. 

a.) A magyar kultúra napján, az ünnepi év kezdetén indítottuk útjára KönyvTÁRlat című 
kulturális programsorozatunkat „Hozz rá víg esztendőt ” Széchényi – Kölcsey – Széchenyi 
címmel. A Himnuszból vett idézet szellemében az újévet és a 210 esztendős könyvtárat 
köszöntöttük az OSZK kórusával, történelmi, irodalmi témájú beszélgetésekkel, kiállítá-
sokkal és Sebestyén Márta és Andrejszki Judit újévi koncertjével. A nap folyamán 1.103 
látogató kereste fel a könyvtárat. 

b.) Nemzeti ünnep a nemzeti könyvtárban – Március 15. 

Március 15-ét rendkívüli nyitva tartással köszöntötte az Országos Széchényi Könyvtár. 
Csatlakozva a KIM által szervezett budavári ünnepi eseményekhez, egész nap ingyene-
sen volt látogatható a Vállalkozás, kultúra, polgárosodás című kiállításunk. 

Több ezer látogató csodálta a Columbia nyomdagépet, amelyen a Nemzeti dalt és a 12 
pontot nyomtatták, sőt, azok a szerencsés és türelmes látogatók, akik beálltak a hosszú 
sorba, saját maguknak is kinyomtathatták a Nemzeti dalt. Délelőtt 10 órától este 6-ig fo-
lyamatosan áramlott a tömeg a könyvtárba, többen vidékről jöttek. Munkatársaink a 
Dísz téren és ajándékboltunkban is egész nap nagy kedvezménnyel árusították a könyv-
tár legszebb kiadványait. 

c.) A Múzeumok Éjszakáját június 16-án a „Közel hozott Kelet” szellemében Fűszerezd ve-
lünk az éjszakád! Ínyencségek a nemzeti könyvtárban: könyv-, kép-, zene-, színház-, 
térkép-, gasztronómia címmel rendeztük meg. Az „étlapon” szerepelt kerekasztal-
beszélgetés a magyar Korán-fordítóval, Angyalok a kocsmában – Somi Panni tánccso-
portja, kalandozás a fűszerek világában Mautner Zsófiával, aki ingyen jött el hozzánk 
előadást tartani, herendi festőmesterek bemutatója, papír kézműves foglalkozások, 
csodás kiállítások, körséták, tárlatvezetések, beiratkozási kedvezmények, hajnalig a 
4.657 látogató számára. 

d.) Az Országos Széchényi Könyvtár 2012-ben ünnepelte alapításának 210. évfordulóját. 
Novemberben a jubileumi évet a Széchényi Emléknap rendezvényeivel zártuk. Ezen a 
napon 1.016 résztvevő látogatott el hozzánk, és több mint 50 sajtóhír jelent meg az 
eseményekről. E napon ünnepelnek a munkatársak – ekkor kerül sor hagyományosan a 
Széchényi Emlékérem, illetve a törzsgárda jutalmak átadására, majd velünk ünnepelt a 
nagyközönség is. Egy világhírű zenekar, 10 kiállítás – ebből kettő csak ezen a napon –  4 
tárlatvezetés, 5 könyvtári körséta, 7 előadás 1956-ról, 1 új könyv, beszélgetések a  
könyvtár múltjáról és a jövőt jelentő ELDORADO projektről, kalandozás a 16-17. század-
ban a bujdosó diákokkal, illetve Bethlen Gábor fejedelem könyvtárában,  csodálatos ba-
rokk muzsika Vashegyi György vezetésével – röviden összefoglalva ezekkel a progra-
mokkal vártuk  a látogatókat. 

A könyvtár tudományos ülésszakának keretében az új különgyűjteményként működő 
1956-os Intézet – Oral History Archívum munkatársainak előadásai voltak hallhatók, 
majd megnyitottuk a jubileum tiszteletére készült kiállításunkat, Patriae Sacrata Anno 
1802 – 1802-ben a Hazának szentelve címmel, és bemutattuk új könyvünket, amelynek 
címe „Levélben értesítsen engem”, s a nemzeti könyvtár létrejötte alkalmából gróf Szé-
chényi Ferencnek írott korabeli köszöntőlevelekből ad gazdag válogatást. Széchényi-
leszármazottak is megtisztelték a megnyitót jelenlétükkel. 

http://www.oszk.hu/heckenast
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Ezen az ünnepi napon természetesen nem feledkeztünk meg a könyvtár egykori munka-
társairól sem: a Nemzedékek kézfogása címmel immár hagyománnyá lett program ke-
retében adták át a tapasztalatokat és a tudást a régi kollégák az újaknak. 

A KönyvTÁRlat keretében Budavári disputa címmel a 16-17. századi, külföldet járó diá-
kokról hallhattak az érdeklődők előadásokat, megtekinthették a diákok különleges em-
lékkönyveit is. Az emléknapot a világhírű Orfeo Zenekar ünnepi barokk koncertjével zár-
tuk. 

2.5.2.2 KönyvTÁRlat 

Januárban - új kezdeményezésként - az NKA támogatásával indítottuk el KönyvTÁRlat címmel 
az OSZK irodalmi-kultúrtörténeti programsorozatát, amelynek segítségével új tudásmegosz-
tási formát vezettünk be az eddiginél szélesebb célközönség számára. 

A hagyomány és megújulás jegyében szervezett irodalmi-kultúrtörténeti programsorozat a 
könyvtárban őrzött anyagok, az első szériában a Márai-listán szereplő könyvek és a jeles 
eseményekhez tartozó nagyprogramok köré szerveződött. Az érdeklődők eddig nem látott 
kiállításokat tekinthettek meg; kollégáink és meghívott előadók segítségével rendhagyó 
történelem illetve irodalom „órákon”, beszélgetéseken vehettek részt; valamint koncerteket, 
színházi előadásokat élvezhettek. Könyvtárunk az irodalom- és történettudomány szak-
könyvtára, ezért kiemelten fontos számunkra, hogy e tudományterületek nálunk őrzött kin-
cseit ne csak egyszerűen bemutassuk a nagyközönség számára, hanem az adott szakterület 
kiváló ismerőinek értő, ugyanakkor közérthető tolmácsolásában elevenedjenek meg első-
sorban a magyar irodalom-és kultúrtörténet jelentős korszakai, az egyes témák – adott 
esetben világirodalmi, művelődéstörténeti kitekintéssel. Törekvésünk, hogy minden alka-
lommal felmutassunk valamit az ún. „kanonizált” irodalomból, ami egy adott korra jellemző, 
amiből a hallgatók beazonosítják az időszakot; ugyanakkor mellette olyan előadókat, előadá-
sokat is hallhatunk, melyek más aspektusát, ismeretlen, rejtett oldalát tárják fel az elemzett 
kornak, illetve témának. 

Valamennyi alkalommal nagy volt az érdeklődés, így 2012-ben összesen 1.317 látogató vett 
részt a programokon. 
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SORSZÁM DÁTUM CÍM 

KönyvTÁRlat I/1. 2012. január 19. „..Hozz reá víg esztendőt…” – Széchényi (Ferenc) – 
Kölcsey (Ferenc) – Széchenyi (István) 

KönyvTÁRlat I/2. 2012. február 16. Ősz és tavasz között – Babits Mihály öröksége 

KönyvTÁRlat I/3. 2012. március 8. Nő(nap)irodalom – A Nyugat nőírói és kortárs nőiro-
dalom 

KönyvTÁRlat I/4. 2012. április 12. Rólad szól a mese... 

KönyvTÁRlat I/5. 2012. május 17. A feltáruló életmű – Móricz Zsigmond – naplói tükré-
ben 

KönyvTÁRlat I/6. 2012. június 16. A Közel(hozott)-Kelet – Kerekasztal beszélgetés 

KönyvTÁRlat II/1. 2012. szeptember 27. Kódexek titkai – Nyelvemlékek, kódexek, töredékek 

KönyvTÁRlat II/2. 2012. október 18. Rejtélyes reneszánsz 

KönyvTÁRlat II/3. 2012. november 27. Budavári disputa 

KönyvTÁRlat II/4. 2012. december 13. Föld és ég egybeér 

2.5.2.3 Szakmai és tudományos konferenciák 

Részben intézményközi együttműködések, részben új tudományos kutatási eredmények fó-
rumaiként 2012 során több sikeres szakmai konferenciát, nemzetközi szimpóziumot szer-
veztünk, illetve az intézmény kutatói számára az éves OSZK Tudományos Ülésszakot rendez-
tünk. Fontosabbak: 

 Hazai és külföldi kutatóműhelyekkel, muzeális intézményekkel való kapcsolattartás je-
gyében, közös konferenciák és ülésszakok szervezése terén ebben az évben a legkiemel-
kedőbb talán az Ország Tükre című, a Budapesti Történeti Múzeummal közös nagykiállí-
táshoz kapcsolódó szakmai konferencia megszervezése és lebonyolítása volt, december 
7-8-án.  

 2012. február 29-én a Tudományos Igazgatóság és a Kézirattár tudományos konferenciát 
szervezett Ipolyi Arnold emlékére. A tudós főpap hatalmas életművéhez kapcsolódva 
egésznapos konferenciát szerveztünk, melyen neves hazai és határon túli előadók mutat-
ták be újabb kutatási eredményeiket. 

 2012. április 23-án a Budapesti Történeti Múzeum és az OSZK szervezésében megnyílt 
Múzsák a Teátrum téren – 200 éves a Pesti Német Színház című kiállítás témájához kap-
csolódó szimpóziumot tartottunk a nemzeti könyvtárban. 

 Az Igazgatóság munkatársai szervezésében valósult meg a Régi Magyarországi Nyomtat-
ványok 4. kötete kapcsán szervezett konferencia. 2012. április 16-án nagysikerű tudo-
mányos ülésszakon mutattuk be az RMNY új kötetét és az ehhez kapcsolódó új könyv- és 
művelődéstörténeti eredményeket. 

 Az intézményi kutatások összehangolása, az új eredmények publikálásának biztosítása 
szempontjából is kiemelkedő, hogy 12 éve zajlik sikeresen az éves OSZK Tudományos 
Ülésszakja, s a harmadik éve sikerül az előadások szerkesztett változatának tanulmánykö-
tetszerű megjelentetése is! A tavalyi Tudományos Ülésszak anyagaiból válogatott kötet, 
mely az intézményi Bibliotheca Scinetiae et Artis sorozat 3. kötete a Gondolat kiadóval 
közös kiadásban elkészült, terjesztés alatt áll. A Tudományos Ülésszak idén novemberi 
etapján előadásaikkal bemutatkoztak az 56-os Intézet munkatársai. A második etapra 
2013. január 21-én kerül sor, a szervezés megkezdődött, az absztraktlista elkészült. 
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 A MOME-val együttműködve a Tr(end of Print) kiállításunkhoz kapcsolódóan sikeres kon-
ferenciát szerveztünk a tipográfus és az e-könyves szakma képviselőinek részvételével. 

2.5.2.4 Egyéb rendezvények 

A magyar nyelv és könyv ünnepe 

2012-ben, néhány év után ismét bekapcsolódtunk a Budavári Önkormányzat és Litea Köny-
vesbolt által szervezett a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe programjába. A Nemzeti 
Ereklye kiállítótérben augusztus 31-én és szeptember 1-jén bemutattuk az első Magyaror-
szágon nyomtatott könyvet, a Budai Krónikát a saját gyűjteményünkből, amely mellé köl-
csönöztük az ELTE Egyetemi Könyvtárból a másik hazai példányt, illetve Julius Caesar A gall 
háború című művét, amely ezzel egybe volt kötve. Így, egy térben e három valódi kuriózum 
volt. 

Örkény centenárium. Közös programsorozat a PIM, az OSZMI, a Hungarofest és a Palatinus 
Kiadó csatlakozásával. 

A könyvtár által vállalt munka gerincét a tematikus Örkény honlap fejlesztése és frissítése 
képezte, ehhez kapcsolódott az évet lezáró országos prózamondó verseny, évértékelő sajtó-
tájékoztató, illetve A Szkalla lányok című darab bemutatása. 

Karrierexpo 

Idén második alkalommal vettünk részt a Millenárison a Regeneráció - Kormányzati Karrier 
Expo 2012 rendezvényen, ahol a résztvevőknek módjukban állt megismerni a nemzeti 
könyvtárat, annak a formális, informális és nonformális tanulást – ezzel a munkavállalást – 
támogató szolgáltatásait.  

Ezek az események is nagy szerepet játszanak az OSZK brand, imázs erősítésében, 
megújításában, hiszen több ezer ember visz magával információt és élményt arról, hol 
működik a nemzeti könyvtár, mi a feladata, illetve bővíti ismereteit különböző 
tárgykörökben. Ezzel nem csupán kikapcsolódást szolgáló tartalmas ismeretszerzés 
lehetőségét nyújtjuk, de a képzés, önképzés, – a lifelong és lifewide learning – 
koncepciójának megvalósítását, illetve a konkrét munkavállalói kompetenciák fejlesztését is 
támogatjuk. 

2.5.3 Kiadványok 

NKA pályázatoknak köszönhetően több kutatási eredmény kerülhetett év végéig nyomtatott 
formában megjelenésre. A nehéz anyagi körülmények ellenére a Tudományos Igazgatóság 
szervező munkája révén értékes és hiánypótló összegzések láttak napvilágot: forrásközlés-
ként több éves kutatómunka eredményeként adtunk közre köteteket, s a megjelentetett 
kiadványokhoz egy-egy minitárlat, illetve könyvbemutató rendezése, olykor sajtótájékoztató 
szervezése is társult. Professzionális nagykiadói együttműködéseink keretében több neves 
sorozatunk is megjelent. emellett bibliográfiák, ünnepi kiadványok, összegző tanulmányköte-
tek láttak napvilágot, illetve az egyetemi/akadémiai együttműködés jeléül több közös 
könyvbemutatónak adtunk otthont. 
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E megállapodások fényében készült az intézményi éves kiadványterv, igazodva a következő 
évek tudományos stratégiájához és az évfordulókhoz, a jóváhagyott kutatási tematikákhoz. 

2012 során összességében 25 kiadványt jegyzett a magyar nemzeti könyvtár. 

2.5.3.1 Tudományos közlemények 

1. Bibliotheca Scientiae et Artis 

2. Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László – Földesi 
Ferenc – Mikusi Balázs.) Az OSZK éves Tudományos Ülésszak előadásainak válogatott, 
szerkesztett anyaga. Kiadja: Gondolat Kiadó, - Országos Széchényi Könyvtár (közös ki-
adás) Bp., 2012. 

3. Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei  

4. Sylvae Typographicae. Az RMNY IV. konferencia előadásainak válogatott anyaga Közös 
kiadás: Argumentum – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2012 

2.5.3.2 Bibliográfiák 

1. Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. (1656-1670) szerk. P. Vásárhelyi Judit. - OSZK – 
Akadémiai Kiadó, 2012. 

2. A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944. 3. kötet N-SZA. - Összeállí-
totta: Lakatos Éva, Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár 

2.5.3.3 Sorozatok 

Nemzeti Téka 

1. Rózsa Mária: Beimel József és Kozma Vazul pesti nyomdájának története, 1830-1864. 
Bp. 2012., Kiadja: Gondolat Kiadó, - Országos Széchényi Könyvtár (közös kiadás) 

2. Csontosi János emlékkötet. (Szerk.: Szita Gábor - Weeber Tibor), Bp., 2012., Kiadja: Gon-
dolat Kiadó, - Országos Széchényi Könyvtár (közös kiadás) 

1956-os Intézet kiadványai 

1. Ungváry Krisztián: Népirtás és szociálpolitika. - Kiadja: Jelenkor - OSZK, 2012. 

Amor Librorum  

1. Heltai Gáspár: A reszegsegnek es tobzodasnak veszedelmes vóltárol való Dialogus. - 
Kiadja: Kossuth Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár (klub-terjesztés), Bp., 2012 

2. Johan Amos Comenius: Orbis Sensualium Pictus trilinguis. A’ Látható világ háromféle 
nyelven. Kiadja: Kossuth Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár (klub-terjesztés), Bp., 
2012 

3. Molnár Jánosnak, Jesus Társasága szerzetes papjának A régi jeles épűletekről kilentz 
könyvei. Kiadja: Kossuth Kiadóval – Országos Széchényi Könyvtár (klub-terjesztés), Bp., 
2012. 
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2.5.3.4 Nemzetközi együttműködésben megjelenő kiadványok 

1. Pesty Frigyes 1864-es helynévgyűjtése. Székelyföldi – Dél-Erdélyi részeinek átiratos 
kiadása. - Kiadó: OSZK – Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 1. kötet, 2012. 

2.5.3.5 Alkalmi kiadványok 

1. Holl Béla: Repertorium hymnicum Hungariae. - Szerk. Körmendy Kinga. - OSZK, Buda-
pest., 2012 

2. Kiadói és nyomdászjelvények 1605–1900 II. kötet. - Szerk: Simon Melinda. - OSZK- Ba-
lassi Kiadó, 2012. 

2.5.3.6 Kiállítási katalógusok 

1. Az Ország tükre. Képes sajtó Magyarországon. 1780-1880. - Kiadó: Budapest Történeti 
Múzeum - OSZK, Bp., 2012.  

2.5.3.7 Díszalbumok 

1. „Levélben értesítsen engem”. Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról- (Szé-
chényi Ferencnek küldött levelek a 210 éves Magyar Nemzeti Könyvtár alapításának ün-
nepén.). - Szerk: Deák Eszter – Zvara Edina.,Országos Széchényi Könyvtár - Kossuth Ki-
adó, Budapest,  2012. 

2.5.3.8 Egyéb kiadványok 

1. Apollonius-töredék. (exkluzív fakszimile, kiegészítő ismertető füzettel). - Kiadó: OSZK- 
Kossuth Kiadó, 2012, (Amor Librorum klubterjesztés), Szerk.: Boreczky Anna, előszó: Bo-
ka László  

2. Pernye András Budapest hangversenytermeiben. Válogatott zenekritikák 1959-1975. 
Kiadja: Gondolat-OSZK, Budapest, 2012. - Szerk.: Mikusi Balázs 

3. A magyar viseletek története. Hasonmás kiadás. - Kiadja: Kossuth Kiadó – Országos Szé-
chényi Könyvtár, Bp., 2012. 

2.5.3.9 Időszaki kiadványok 

1. Magyar Könyvszemle (közös kiadás a MTA Irodalomtudományi Intézetével és az Argu-
mentum Kiadóval) évi 4 szám, megjelenése folyamatos. 

2. Lymbus 2011. Magyarságtudományi forrásközlemények. Kiadja: Balassi Intézet, Magyar 
Országos Levéltár, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Országos Széchényi 
Könyvtár (éves megjelenés) 

3. Hungarian Studies Review 2012. (Szerk: Nándor Dreisziger) 
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4. Bulletin 2011. (Az OSZK angol nyelvű éves lapja, a Mercurius párja)  

5. Mercurius 2012. (AZ OSZK intézményi lapja) 

6. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2011/1–12. 

7. Könyvtári Figyelő 2011/1-4. 

2.5.3.10 Elektronikus időszaki kiadványok 

1. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája – WWW 2012. 

2. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Új Periodikumok – WWW 2012. 

3. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Kartográfiai Dokumentumok – WWW 2012. 

4. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek: Kották – WWW 2012. 

5. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek: Hangfelvételek – WWW 2012. 

2.6 Pályázati tevékenység 

Az OSZK 2012-ben is komoly figyelmet fordított a pályázatokra, hiszen a fejlesztésnek jelen-
leg szinte ez az egyetlen forrása. 

2012-ben az alábbi pályázati források voltak elérhetőek: 

 TÁMOP pályázat (OEDR megvalósítása) 

 EKOP pályázat (kormányzati működéshez kapcsolódó fejlesztések) 

 ÁROP pályázat (kormányzati működéshez kapcsolódó fejlesztések) 

 NKA-pályázat (kiállítások, kiadványok, rendezvények stb.) 

 OTKA-pályázat (tudományos pályázatok) 

 Egyéb (energetikai pályázat) 

 Nemzetközi pályázatok (EU) 
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2.6.1 Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

NKA 
Muzeális gyűjtemények védelmét szolgá-
ló állományvédelmi szolgáltatásra 

1.000.000 1.000.000 Csillag Katalin 

Lakatos Éva: A magyar sajtótörténet bib-
liográfiája 2-3. kötet megjelentetése 

1.496.000 1.496.000 Dr. Boka László 

Gyűjtők és gyűjtemények c. kiadvány 
angol nyelvű kiadása 

600.000 600.000 Dr. Boka László 

OSZK tudományos ülésszakának előadá-
sait közreadó bibliotheca 

600.000 600.000 Dr. Boka László 

Az OSZK törzsgyűjtemény müncheni ál-
lomány védelme 

789.000 789.000 Elbe István 

Magyar Könyvtárosok világtalálkozójának 
megrendezése 

3.800.000 1.800.000 Bánkeszi Lajosné 

Könyvtári Figyelő 2012. hagyományos 
megjelentetés 

4.300.000 4.300.000 Bánkeszi Lajosné 

Múzsák és Szentek könyvtárlat 2. 2.732.000 1.800.000 Dr. Boka László 

Mercurius és bulletin című kiadványok 
megjelentetésére 

1.700.000 1.700.000 Dr. Boka László 

Könyvtári Figyelő 2012. internetes megje-
lentetés 

300.000 300.000 Bánkeszi Lajosné 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című szak-
mai folyóirat 2012. internetes megjelen-
tetés 

500.000 500.000 Bánkeszi Lajosné 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című szak-
mai folyóirat 2012. hagyományos megje-
lentetés 

3.949.590 3.949.590 Bánkeszi Lajosné 

Levélben értesítsen engem - kortársak 
véleménye Széchényi Ferenc könyvtár-
alapításáról kötet megjelentetése 

2.906.000 2.726.000 Dr. Boka László 

Tabula hungariae ingolstadt, 1528 térkép 
és utóélete munkacímű kötet kiadására 

3.140.000 3.000.000 Dr. Boka László 

A Thaly Kálmán kuruc kori okmánygyűj-
temény restaurálása 

1.303.790 910.000 Dr. Boka László 

Márai-listára beválogatott könyvek olva-
sókkal történő megismertetése 

2.613.740 2.597.740 Dr. Boka László 

Vállalkozás, kultúra, polgárosodás Hecke-
nast kiállítás 

10.000.000 10.000.000 Dr. Boka László 

Goldmark Károly hagyatékából zenei kéz-
iratok levelek és egyéb dokumentumok 
megvásárlása 

2.000.000 1.800.000 Dr. Mikusi Balázs 

OTKA 
Magyarországi gyűjteményekben őrzött 
kódexek, kódextöredékek feltárása és 
publikálása 

14.048.000 14.048.000 Dr. Madas Edit 
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18. századi magyar vonatkozású nyomta-
tott és illusztrált könyvek feltárása 

16.071.000 16.071.000 
Dr. Vizkeletyné Dr. 
Ecsedi Judit 

Nyomtatott és illusztrált magyar vonat-
kozású könyvek tipográfiai feltárása, 18. 
sz. 

14.296.000 14.296.000 
Dr. Vizkeletyné Dr. 
Ecsedi Judit 

 
Új Magyarország Fejlesztési Tervhez 

vagy Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó 
pályázatok megnevezése 

Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

TÁMOP-3.2.4.b-11/1-2012-00002 
ELDORADO 

250.000.000 250.000.000 Káldos János 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pá-
lyázatok megnevezése 

Pályázott összeg Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Linked Heritage 45.784 EURO 46.784 EURO 
Dr. Vonderviszt 
Lajos 

ENUMERATE - A European Survey for 
Statistical Intelligence on Digitization, 
Digital Preservation and online Access to 
Cultural Heritage 

24.000 EURO 24.000 EURO 
Dr. Vonderviszt 
Lajos 

2.6.2 EKOP és ÁROP pályázatok 

Mivel az OSZK-ban az elmúlt években egyáltalán nem volt lehetőség az informatikai infra-
struktúra fejlesztésére, így az átlagos 6-8 éves géppark, valamint az elavuló, szigetszerűen 
fejlesztett korábbi szoftverek egyre kevésbé alkalmasak a felhasználók gyors kiszolgálására, 
nagy mennyiségű digitalizálásra, ill. az ehhez kapcsolódó korszerű szolgáltatások bevezetésé-
re. 

A helyzet javítására az OSZK vezetése ebben az évben egyedüli fejlesztési lehetőséget az e 
tárgyban kiírt Európai Uniós pályázatokban találta meg. Ezért a nyár folyamán megjelent 
pályázatokra dr. Vonderviszt Lajos és Dancs Szabolcs szakmai vezetésével, dr. Szemerei Péter 
támogatásával az OSZK belső munkatársai, valamint a bevont külsős szakértők közreműkö-
désével, több hónapi munkával két nagy pályázat került kidolgozásra. 

Ennek eredményeként az OSZK 2012 augusztusában, ill. októberében az alábbi két felhívásra 
nyújtott be pályázatot: 

I, Az ÁROP- 1.A.4. kiírásra a „Nemzeti Névtér és Nemzetközi Kiadványazonosító nyil-
vántartások adatminőségének javítása” címen, (jele: ÁROP-1.A.4. -2012-2012-008), 
mintegy 100 millió forint értékben. 

II, Az EKOP- 2.A.2. kiírásra pedig „Az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus köz-
szolgáltatásainak fejlesztése” címen, (jele. EKOP- 2.A.2. -2012-2012-0010), mintegy 400 
millió forint összértékben. 

Az ÁROP-os pályázatunk befogadásra került, utána a közreműködő szervezet (MAG) hiány-
pótlást kért, tisztázó kérdéseket tett fel, majd megtörtént a pályázat szakmai értékelése is, 
kiemelkedően magas, 91 ponttal. 
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Mindezek után az NFÜ utólagosan - saját korábbi hivatalos állásfoglalásának visszamenőle-
ges hatályú megváltoztatásával -, formai hibára hivatkozva utasította el pályázatunkat, azzal 
az indokkal, hogy a pályázó „nem felel meg a támogatási konstrukció lehetséges 
kedvezményezetti körének”.  EKOP pályázatunk esetén is hasonló helyzet állt elő. 

A véleményünk szerint hibás és méltánytalan döntések miatt az NFM informatikai szakterü-
letet felügyelő államtitkárához fordulunk segítségért. Javaslatára a két pályázati anyagból 
elkészítettünk egy összevont, egységes fejlesztési koncepciót, amely alapján az államtitkár-
ság kormány-előterjesztést készít annak érdekében, hogy 2013. évi rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzatából legyen finanszírozható az OSZK-s fejlesztés. 

 

Az összevont projekt főbb céljai röviden összefoglalva: 

Olyan informatikai fejlesztések, amelyek célja az OSZK által üzemeltetett elektronikus szolgálta-
tások kialakítása, illetve továbbfejlesztése, különös figyelemmel a növekvő felhasználói igények-
re és a költséghatékonyság szempontjára. 

Ehhez nélkülözhetetlen a jelenleg szigetszerűen működő katalógus rendszerek egységesítése, 
egy új, korszerű integrált könyvtári rendszer bevezetése (a jelenlegi cseréjével), s ennek része-
ként a magyar és nemzetközi formátumok közötti automatikus konverzió biztosítása, a perma-
nens azonosítók használata. Mindez egyben a közös európai könyvtárban, az Europeana-ban 
való megfelelő magyar jelenlét alapvető feltétele is. Szükséges továbbá a szintén széttagolt e-
könyvtári szolgáltatások integrációja és fejlesztése, egységes rendszerbe foglalása. 

A megvalósításra kerülő integrált rendszer szabványos kommunikációs interfészeinek kialakítása 
és az ONIX nemzetközi szabvány implementálása a projekt keretében megtörténik, így a nemzeti 
könyvtár rendszere a jövőben képes lesz a közös jogkezelő szervek, a nemzetközi szervezetek és 
a könyvpiaci szereplők informatikai rendszereivel, valamint az ARROW és a Books In Print 
adatbázisokkal való hatékony együttműködésre. 

A projekt fontos célja a jogszabályi előírások alapján az Országos Széchényi Könyvtár kezelésé-
ben lévő szerzői-, alkotói- közreműködői-, földrajzi nevek, tárgyszók, testületi nevek, illetve 
nemzetközi kiadvány-azonosítói nyilvántartások hibáinak és hiányosságainak javítása, az adat-
minőség növelése és ennek hatékony fenntartásához kapcsolódó működési és informatikai meg-
oldások (adatbázis, adatkapcsolat) kialakítása. 

Ennek érdekében a meglévő adatbázisok importálásával és adattisztításával megvalósításra kerül 
az ún. Nemzeti Névtér nyilvántartás, annak szabályozott karbantartási rendjének kialakításával, 
valamint belső és külső szolgáltatásainak biztosításával. Szintén a magasabb adatminőség elérése 
és fenntartása érdekében a projekt keretében megtörténik a Nemzetközi Kiadvány-azonosító 
Nyilvántartás adattisztítása és a Nemzeti Névtérrel való integráción alapuló automatikus adat-
kontrolljainak kialakítása. 
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2.7 Kommunikációs tevékenység 

2.7.1 Kommunikációs és marketing tevékenység 

A közönségkapcsolatok építése és az információáramlás folyamatos, a honlapra és 6.500 
címből álló, folyamatosan bővülő listára minden információ felkerül. Gondot fordítunk arra, 
hogy olvasóink, látogatóink és a szakmabeliek mellett értesüljenek programjainkról az NKA, 
az EMMI munkatársai, a Vár környéki lakosok és az iskolák. Minden lehetőséget megraga-
dunk, hogy bővítsük azoknak a körét, akik ismerik és szeretik az OSZK-t, programajánlóinkat 
eljuttatjuk pl. az OTP dolgozói számára is. Természetesen az OSZK belső levelezőlistáján a 
munkatársak számára is publikálunk minden eseményt. 

Az OSZK Hírlevél létrehozása, szerkesztése, az információk folyamatos közzététele a belső 
honlapon és egyéb csatornákon feladat megvalósítása közben koncepcióváltás történt, 
amelynek eredményképpen a hírlevél szolgáltatást a funkciójában egyenértékű, de 
felhasználóbarátabb RSS szolgáltatással váltottuk ki. 

Ebben az évben először készült féléves programfüzetünk augusztus végén, amely nagy sikert 
aratott a látogatók körében, hiszen így előre tervezhetik, hogy mely programra jönnek el a 
könyvtárba. 

 

Mutatók 2011. tény 2012. terv 2012. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 23 20 28 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 53 20 31 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 241 100 17331 

E-sajtó  746 800 651 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetle-
nül, becsült érték) 

5 6 1532 

 

Az alábbi programajánló magazinokban az adott esemény időtartama alatt rendszeresen 
megjelent minden kiállításunkról, rendezvényünkről felhívás, ajánló. 
 
E-sajtó: 

 Artportal.hu 

 Est.huFidelio.hu 

 Index.hu 

 Irodalmijelen.hu 

 Kiallitasajanlo.hu 

 Kultúra.hu 

 Kulturinfo.hu 

 Kulturpont.hu 

                                                           
31 Az írott és az elektronikus sajtó számadatainál csak a dokumentumokkal alátámasztható megjelenéseket vettük figye-

lembe. A könyvtár által előfizetett lapokban (Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava, HVG, ÉS, Élet és 
Tudomány, 168 óra, Magyar Narancs, Heti Válasz, Figyelő, Magyar Demokrata) megjelent írásokat, illetve a kollégák által 
alkalomszerűen szolgáltatott, gyűjtött egyéb anyagokat archiváltuk. 
32 Minden fizetett hirdetés a 2011-ben indult Heckenast - kiállításunkhoz kapcsolódik, melynek teljes költségét pályázati 

forrásból finanszíroztuk. A kifizetésekre 2011-ben már sor került, a megjelenések egy része 2012-ben teljesült. 
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 MTI.hu 

 Musem.hu 

 Observer.hu 

 Origo.hu 

 Port.hu 

 Programmester.hu 

 Varnegyedonline.hu 
 
Nyomtatott programajánló magazinok: 

 Exit 

 Flyerz 

 Funzine 

 Metropol 

 Pesti Est 
 

Az OSZK programjairól, kiállításairól mind a honlapra, mind a célközönség számára elektro-
nikus DM-leveleket készítünk (az adott felület sajátosságainak megfelelően megszerkesztett 
szövegmutációk), s ezeket eljuttatjuk a különböző médiumok számára Ez azt jelenti, hogy 
adott esetben 4-5 változat is készül annak érdekében, hogy az érintettek minél könnyebben 
értelmezhető és használható információt kapjanak. Ennek az idén bevezetett módszernek 
másik két eleme a kampányok ütemezése, illetve a sajtókapcsolatok naprakész, személyes 
ismeretségre törekvő ápolása, amelynek érdekében elkészült egy aktualizált médiakapcso-
lati lista. Mindezeknek köszönhetően sikerült eredményes kapcsolatot kialakítani számos 
médiummal, kiemelkedően a Magyar Nemzet, a Népszabadság Magazin, a nol.hu, tollal.hu, 
Új Könyvpiac, Lánchíd rádió, Katolikus Rádió, Duna TV Kívánságkosár, Civil rádió és nem utol-
sósorban a könyvtár szűkebb pátriája, az I. kerület lapja, a Várnegyed munkatársaival. 

A kommunikációs-és marketingtevékenységet a humán-és pénzügyi források hiánya együt-
tesen érintette. A sajtóreferensi munkakör megszűnése mellett az OBSERVER sajtófigyelés 
lemondása rendkívül erőteljesen megnehezítette a feladat végrehajtását. 

Az év során barterként két internetes nyereményjátékot bonyolítottunk le, először a Vállal-
kozás, kultúra, polgárosodás című kiállításhoz kapcsolódóan a port.hu portálon, majd a Ra-
gyogás-Porcelán-és könyvritkaságok című kiállítás népszerűsítésére. Részt vettünk a BNV 
nyomdászati szakvásáron ahol népszerűsítettük a könyvtárat, illetve a Vállalkozás, kultúra, 
polgárosodás kiállítást, illetve kutató kolléga részvételével könyvtörténeti előadásokat szer-
veztünk. 

Az év sajtómegjelenései közül kiemelkedik a főigazgatóval készül nagyinterjú, amely a Ma-
gyar Nemzet 2012. december 1-jei számában jelent meg, a Lánchíd rádió 20 perces műsora a 
könyvtárról, illetve a Heti Válasz írása a 210 éves jubileumi rendezvények kapcsán december 
11-én, amelynek zárósorai: „Széchényi Ferenc kezdeményezése tehát, úgy tűnik, elérte cél-
ját: könyvtára a magyar közművelődés egyik fontos, izgalmas szellemi kalandokkal ke-
csegtető helyszíne ma is.” 
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2.7.2 Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolí-
tása 

Igen sikeresek voltak az idei év a könyvbemutatók, író-olvasó találkozók. 2012-ben a 9 
könyvbemutatót szerveztünk, 603 fő részvételével. Saját és más kiadókkal közös kiadványa-
ink bemutatása mellett több alkalommal helyet adtunk más kiadók olyan kötetbemutatóinak 
is, melyek témájukat tekintve valamilyen módon kapcsolódnak a könyvtár anyagához, kuta-
tási területeihez. (Március végén mutattuk be például az OSZK által megjelentetett, 
„Apollonius Pictus” című nemzetközi tanulmánykötetet. A kötetet Prof. Ritoók Zsigmond és 
Prof. Marosi Ernő akadémikusok mutatták be.) A társkiadásban megjelent kiadványaink kö-
zül a Balassi, a Gondolat, a Kossuth, az Akadémiai, a Jelenkor, az Argumentum és egyéb ne-
ves kiadókkal szerveztünk az év során OSZK-s bemutatókat. Ezek mellett határon túli magyar 
kiadókkal és intézményekkel (kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, alsólendvai, pozsonyi) közös pro-
jektekben együttműködve igyekeztünk fejleszteni mind a közös kiadványi politikánkat, mind 
az ezek révén is megvalósuló külhoni hungarika-anyag hazai elérhetővé tételét. 

2.7.3 Könyvtárbemutatók, tárlatvezetések szervezése a nagyközön-
ség számára  

Kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy a nemzeti könyvtárat minél több magyar és kül-
földi látogató ismerje meg. Annak ellenére, hogy 2012 elején a létszámcsökkentések követ-
keztében csoportvezetéssel is foglalkozó két munkatárs és a megbízással foglalkoztatott 
nyugdíjas kolléga munkaviszonya is megszűnt, ebben az évben 255 könyvtárlátogató cso-
portot fogadtunk, 3.093 fő számára mutatva be az OSZK-t. 

Valamennyi nagykiállításhoz szerveztünk tárlatvezetéseket, a nyílt napokon díjmentesen. 
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3. GAZDÁLKODÁSI MUTATÓK 
 

Mutatók 2011. 
tény 

2012. 
terv 

Index 
% 

2012. 
tény 

Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: engedélye-
zett) 

468 416  416 

Kiadás (eFt) 2.420.318 1.771.700  2.003.154 

ebből: személyi 1.296.909 1.138.500  1.219.665 

járulék 324.970 293.100  319.836 

dologi 747.222 325.400  452.276 

felhalmozási (beruházási) 3.140 14.700  2.298 

Bevétel (eFt) 2.520.050 1.771.700  2.099.683 

ebből:ködési bevétel 302.581 268.000  442.074 

működési célú pénzeszköz átvétel 650.746   72.719 

előző évi maradvány 210.926   98.732 

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -    

költségvetési támogatás 1.818.885 1.503.700  1.556.076 

 
 

OSZK 
Bevételi 

előirányzat 
(Ft) 

Teljesült 
bevételek 2012. 
december 15-ig 

(Ft) 

Különbözet 
(Ft) 

Az 

előirányzat 

teljesülése 

% 

Jegybevétel 4.000.000 12.717.509 8.717.509 318% 

Kiadványok értékesítése 4.000.000 8.481.637 4.481.637 212% 

Szponzoráció     

Közlési díj     

Bérleti díj 12.000.000 14.823.809 2.823.809 124% 

Dolgozói telefonértesítés     

Továbbszámlázott post-
aktg.     

Kötbér     

Áfa visszatérülés 11.000.000 23.149.000 12.149.000 210% 

Egyéb bevételek (terem-
bérlet, szolgáltatás, stb.) 190.000.000 107.058.068 -82.941.932 56% 

3.1 Az intézmény likviditási helyzete (szöveges ismertetés és 
értékelés) 

Az OSZK 2012-re elfogadott költségvetése nagyon nehéz helyzetbe hozta az intézményt. A 
Könyvtár gazdálkodási lehetőségei jelentősen szűkültek, miután a költségvetési támogatás 
összege az előző évhez képest annak 73%-ára csökkent. A jelentős csökkenés következté-
ben mind az intézmény alapfeladatainak ellátásánál, mind pedig az intézmény üzemeltetés 
területén nagyon komoly problémákat jelentkeztek. 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 127 ~ 

Az engedélyezett közalkalmazotti létszám 78 fővel csökkent, ez nagyon megnehezítette a 
szabadságolások, helyettesítések kérdését. A cafeteria teljes megvonása az alacsony közal-
kalmazotti fizetések mellett nagyon komoly érvágást jelentett, érezhető a Könyvtár munka-
társainak elszegényedése. 

További problémát jelentett az épület teljesen elavult gépészete. Egyre többször került sor 
meghibásodásra. Forráshiány miatt évek óta nem történtek meg a szükséges felújítások és 
ennek következtében egyszerre jelentkeztek a problémák. 2012-ben egyáltalán nem volt 
lehetőség az üzemeltetési feladatok ellátására, alapvető berendezések meghibásodása miatt 
esetenként a könyvtári szolgáltatás biztosítása sem megoldott. Javításra, felújításra szorul-
nak világítási eszközeink, klímaberendezéseink, liftjeink, biztonságtechnikai berendezése-
ink. Informatikai eszközeink elavultak, a két kisteherautónk túlterhelt, és rossz műszaki ál-
lapotban van. Napi takarítás ugyan folyik, az épület azonban egyre porosabb, koszosabb, 
mert nincs pénz többek között ablaktisztításra, kárpittisztításra, a könyvespolcok portalaní-
tására. 

Az OSZK raktározási problémái is akuttá váltak. A csillaghegyi raktárral kapcsolatos problé-
ma ebben az évben nem oldódott meg, nem született megállapodás a tulajdonos és az 
EMMI/OSZK között. 

Részletesebb elemzés a 2012. évről szóló gazdasági beszámoló elkészülése után adható. 
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4. Munkatervben nem szereplő többlet-
feladatok teljesítése 

4.1 Gyűjteményfejlesztés 

1. A MEK-ben tárolt digitális másolatok behasonlítása az AMICUS-ban, az eredetiben meglé-
vő dokumentumok rekordjának összekapcsolása a digitális másolattal. Cél, hogy a hiá-
nyokat a digitális másolat ideiglenesen pótolja, ugyanakkor az olvasóknak a hozzáférést 
megkönnyítse. 

Ez a feladat a munkatervben nem szerepelt, ugyanakkor mielőbbi megvalósítását fontosnak 
tartottuk, ezért az év során azt elindítottuk. 

2. Állományrevízió előkészítése. 

Elkészítettük a teljes állományrevízió lehetséges ütem-tervét. 

3. Eredeti Széchényi-anyag felkutatása. 

2012-ben terven felüli munkaként felmértük, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Képcsarnok gyűjteményében mennyi olyan térkép és metszet található, amelyek az 1802-es 
alapításkor kerültek átadáskor, és az 1949-ben történő szétvallás idején a Magyar Nemzeti 
Múzeumban maradtak. A fenti munka elvégzését az indokolta, hogy - gróf Széchényi Ferenc 
végakaratát teljesítve - a könyvtár legkésőbb 2015-re szeretné megjelentetni a kartográfiai 
dokumentumok katalógusát. Könyvtárunk alapítója végakaratában kifejezte azon kérését, 
hogy utódai a számára oly kedves dokumentumok katalógusát állíttassák össze és adják köz-
re. A felmérés során több száz olyan térképre és metszetre bukkantak kollégáink, amelyeken 
alapítónk tulajdonbélyegzője található meg. E dokumentumokat digitalizáltuk, így „állítottuk 
helyre” az eredeti gyűjteményt. 

4.2 Tájékoztatás 

1. A Libinfo védjegyének meghosszabbítása. 

2. Az IDA adatbázis feltöltése a szabadpolcos időszaki kiadványokkal. 

4.3 Raktári tevékenység 

1. OA, OE jelzettartomány áttelepítése a „telefonközpontba” további növekedési hely bizto-
sítása céljából (134 pfm). 

2. ME jelzettartomány áttelepítése a D/3-as szintre (49 pfm). 
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3. D/7-es és D/6-os szintre a sorozati anyag részbeni áttelepítése, illetve rukkolása a sza-
badpolcról visszairányított (40 pfm) dokumentumok (2333 pfm). 

4. H 2.175-8.999-ig tartó jelzettartomány rukkolása az OC helyének növelésére (704 pfm). 

5. OC jelzettartomány rukkolása (225 pfm). 

6. H 60 ezres hírlapok rukkolása az egyes címek növekedési helyének kialakítására (156 
pfm). 

7. HA jelzettartomány rukkolása annak érdekében, hogy a sorozati jelzetről átjelzetelt idő-
szaki kiadványoknak helyet biztosítsunk (464 pfm). 

8. Részvétel a Szakkönyvtár leköltöztetésében a 8. szintről a 7. szintre, illetve a 7. szinti ol-
vasótermek cseréjében. 

9. 2.520 időszaki kiadvány raktári nyilvántartását zártuk le véglegesen, amelynek az IDA 
adatbázisába való feltöltésébe szintén részt vettünk. 

10. A Kurrens Feldolgozó Osztállyal együttműködve 93 monografikus kötet archivális és moz-
gatható példányának (186 kötet) H-s jelzetre átjelzetelésének adminisztrációjában vet-
tünk részt. 

11. Hagyatékként feldolgozott minikönyvek átvétele és a nyilvántartásokba bevezetése (1200 
kötet). 

12. Csillaghegyi külső raktár B-s jelzettartomány rukkolása (1.088 pfm). 

13. 113 megszűnt MHA-s, archivális hírlap 1-1 dobozának kiürítése, betékázása (89 téka), új 
kísérőlappal ellátása, s az IDA adatbázisba betöltése a hely- és költségtakarékosság érde-
kében. 

4.4 Kutatások 

Könyvtári Intézet – Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 

1. Mobilizált könyvtári szolgáltatások. A mobiltelefonra optimalizált könyvtári szolgáltatá-
sok és az e-book-ok lehetséges szolgáltatási lehetőségeinek vizsgálata a használók és a 
könyvtárak körében. Adatfelvétel és az adatok elemzése. 

2. A K2 kísérleti műhely eredményeiről beszámolók készítése. "K2 project" digital library 
technologies experimental lab for the Hungarian library community Obtaining more 
knowledge on library 2.0 tools, programmes, initiatives. Poster presentation = 20. Nem-
zetközi BOBCATSSS Szimpózium, Amszterdam, 2012. jan. ; o Tóth Máté: A mi "rejtett po-
tenciálunk" = Könyvtári Figyelő 58:(1) pp. 31-34. (2012) 

3. „A könyvtári ellátás új struktúrája” Számítások, háttéranyagok, valamint koncepciók 
készítése: „Megyei és városi könyvtári feladatok összegzése. 

4. Könyves közösségi terek nemzetközi összehasonlító vizsgálatáról tanulmány. Publikáció: 
Tóth Máté, Audunson, Ragnar: Websites for booklovers as meeting places = Library Hi 
tech 30:(4) pp. 655-672. (2012) 



Teljesítményértékelő lap 2012. – Országos Széchényi Könyvtár 

 

 ~ 130 ~ 

5. Részvétel az EU Bizottság ENUMERATE projektjében. A kvantitatív vizsgálat hazai elvég-
zése, a kvalitatív előkészítése. Az intézmény képviselete Berlinben a konzorciumi talál-
kozón 2012. október 24-25-én. o Előadás: Tóth Máté: Az ENUMERATE projekt = XIX. Bu-
dapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2012. április 21. 

6. A 3K és a KF olvasói felmérésének elvégzése. Publikáció: Tóth Máté: A 3K-val kapcsola-
tos olvasói felmérés eredményei = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 21:(11) pp. 13-15. 
(2012) 

7. A KSZR szolgáltatási formában indult projektek vizsgálata. Könyvtárbuszos szolgáltatá-
sok. Publikáció: Tóth Máté: Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése = 
Könyvtári Figyelő 58:(3) pp. 463-494. (2012) 

8. Az iskolai könyvtárak statisztikai keresőfelületes adatbázisának bővítése a 2011-es ada-
tokkal. 

9. A könyvtári adatok statisztikai keresőfelületes adatbázisának retrospektív összevetése a 
minden könyvtár minden adatát közlő éves összerendezett és az utólagos javításokat 
tartalmazó statisztikai adattáblázattal 1998-2011. 

10. Az iskolai könyvtárak statisztikai keresőfelületes adatbázisának bővítése az utólag ösz-
szegyűjtött visszamenőleges adatokkal az 1947/48-as tanévtől kezdve. 

4.5 Oktatás 

A Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya a HM Protokoll, Rekreá-
ciós és Kulturális Főosztálya felkérésére „A lépésváltás lehetőségei a magyar könyvtárügy-
ben” címmel 30 órás továbbképző előadássorozatot szerveztünk honvédségi könyvtárosok 
számára (22 résztvevő). 

4.6 Pályázatok 

1. EKOP-ÁROP 

Az E-szolgáltatási Igazgatóság a feladattervén felül jelentős erőforrásokat fordított az OSZK 
EKOP és ÁROP pályázatainak készítésére a társigazgatóságokkal együtt. A pályázat fő célkitű-
zése az OSZK új integrált könyvtári rendszerének beszerzése, illetve a kapcsolódó infrastruk-
turális és szolgáltatási fejlesztések megvalósítása volt. 

2. Az OSZK lezárult TÁMOP pályázatának menedzselése 

A TÁMOP 3.2.4./2009-e pályázat újabb utóellenőrzése (EUTAF) zajlott a nyár folyamán. Az 
ellenőrzés során mindent rendben találtak, a pályázat teljesítését ismét elfogadták. Jelenté-
sek, adatszolgáltatások elkészítése igény szerint megtörtént. 

3. 2012 novemberében indult TÁMOP pályázat projektvezetése 

Novemberben megkötöttük a TÁMOP-ELDORADO pályázat szerződését. A projekt rendben 
elindult, a pályázati ütemterv szerinti teljesítés folyik. A projektvezető és a projektasszisztens 
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(továbbá a szakértők egy része) a Könyvtári Intézet munkatársaként, többletfeladatként vég-
zi a projekttel kapcsolatos feladatokat. 

4. TÁMOP 2.1.2 – Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése 

Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya előkészítette az év máso-
dik felében kiírt TÁMOP-pályázatban (TÁMOP 2.1.2 – Idegen nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése) való szolgáltatói részvételünket. 

4.7 Együttműködés 

1. A minisztériumi felkérésnek megfelelően az OSZK részt vett a MaNDa tanács működteté-
sében és a Mandalat 1.0 dokumentum létrehozásában. 

2. Az év második felében a Könyvtári Intézet együttműködést kezdett a NKKI-vel (korábbi 
Magyar Művelődési Intézettel) a készülő TÁMOP 3.2.3 – Építő közösségek… pályázatban 
való részvételünk előkészítésére. A pályázat-előkészítő munkacsoportban két munkatár-
sunk vesz részt. 

3. Aktívan részt veszünk az Egyesülés az e-könyvekért szerveződés munkájában, melynek 
találkozója megközelítőleg havi rendszerességgel az OSZK-ban zajlik. Kapcsolatban va-
gyunk és rendszeres egyeztetünk a kiadókkal, forgalmazókkal, terjesztőkkel, szerzői jogá-
szokkal. Rendszeres konzultációt tartunk a kiadók képviselőivel a lehetséges együttmű-
ködési modellek kialakítása érdekében. 

4. Az év során rendszeresen segítettük a könyvtárakat a TIOP és TÁMOP pályázatok megva-
lósítása során, módszertani, szakmai tanácsadást nyújtottunk. A kiemelt, országos felada-
tok összehangolása érdekében rendszeresen egyeztettünk az 5 nyertes projekt irányítói-
val. 

4.8 Szakértői feladatok 

2012-ben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda felkérésére 110+49 kartográfiai 
dokumentum szakértését (meghatározás, lehetséges lelőhely (származási) megjelölése, ér-
tékbecslés) végeztük el, egy nemzetközi bűnügy felderítéséhez. 

4.9 Olvasóterem költöztetése 

2012 nyarán az Általános olvasóterem megüresedett részére a Könyvtártudományi Szak-
könyvtár költözött le. A szabadpolcos állományt a VIII-ról a VII. szintre kellett leköltöztetni a 
nyár folyamán. Ennek során mintegy 17 tonnányi dokumentumot mozgattunk meg. Az ere-
deti olvasótermet körülvevő polcrendszer is leköltözött a VII. emeletre. Az új olvasóterem-
ben kialakítottunk az állomány célszerű elrendezését. Mivel a rendelkezésre álló polcfolyó-
méter kisebb volt a korábbinál, az olvasótermi állományból közel kétezer kötetet raktárban 
helyeztünk, és ezt megfelelően adminisztráltuk a katalógusban. 
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4.10 Egyéb tevékenységek 

Egyéb tevékenységek Személy 

Az ELDORADO projekt vezetése és adminisztrációs teendőinek 
ellátása 2012 októberétől 

Káldos János 
Ládi László 

Részvétel az ELDORADO projekt informatikai munkacsoportjában 
2012 októberétől 

dr. Amberg Eszter 

Részvétel az ELDORADO projekt könyvtári munkacsoportjában 
2012 októberétől 

Bánkeszi Katalin 
Ládi László 

UMVP MB feladatok ellátása Fehér Miklós 
OTCEF delegálti feladatok ellátása Fehér Miklós 
Év fiatal könyvtárosa díj kurátori feladatok ellátása Fehér Miklós 
Alkotó könyvtáros bemutató sorozat szervezői feladatok ellátása Fehér Miklós 
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